Ung kvinde under opstigning i landskabet
Kategori:

Litteratur og fiktion

Sprog:

Dansk

Udgivet:

9. februar 2017

Forfatter:

Jannick Storm

Forlag:

Lindhardt og Ringhof

ISBN:

9788711715086

Ung kvinde under opstigning i landskabet.pdf
Ung kvinde under opstigning i landskabet.epub

"Vemodjeg åbner skuffen med sol men de uartige børn har vendt den solen strømmer direkte ned på gulvet og
brænder hul i tæppeti fryseren i køkkenet er der sjældent sne nok børnenes kælk står ubenyttet måske er det
dét de hævner men sne er dyr hvis det skal være den hvidemin kone har igen ladet græsset gro i sengen hun
ved det irriterer mig og jeg ikke bryder mig om dyrenejeg sætter mig vemodigt i badeværelset hvor regnen kan
øse ned i dagevis uden ekstra påfyldningdet bløde, farveløse vand skal være godt for éns teint min familie
hamrer på døren råber at de fortryderderes stemmer lyder svage og sårbare gennem regnen"Mange af digtene i
Jannick Storms digtsamling "Ung kvinde under opstigning i landskabet" giver genlyd af Grønland, Island og
Færøernes vilde landskaber, og det samme dybtliggende vemod, som går igen i forfatterskabet, giver digtene
en personlig dybde og en klang, der er ganske særlig for Jannick Storm.Den danske digter og forfatter Jannick
Storm (1939-2015) debuterede i 1971 med digt- og novellesamlingen "Miriam og andre". Siden er det blevet
til en lang række digtsamlinger, romaner og novellesamlinger. Ved siden af sit virke som forfatter har Jannick
Storm ernæret sig som oversætter og redaktør for tidsskriftet Limbo.
1. En rejsefortælling af Kim Greiner. Marokko Marrakech og trekking i Høje Atlasbjerge. Fra Ejer
Baunehøj til Kebnekaise. Mød Højskolesangbogens sange og historier, forfattere og komponister ”Så syng da,
Danmark, lad hjertet tale, Alfred og gabestokken er et moderne eventyr om at være anderledes, om at være
barn og voksen og om forelskelse og frihed. Hold pilen på billederne og teksten kommer frem. En
rejsefortælling af Kim Greiner. Den unge Alfred har siddet fastspændt i gabestokken under de sidste mange
konger, og ingen … Tarotkort Der knytter sig mange myter til tarotkortenes oprindelse. 2. del.

Marokko Marrakech og trekking i Høje Atlasbjerge. En religiøs teori går ud på, at på det tidspunkt Atlantis
var spået til at synke, samledes de okkulte mestre i Atlantis for at finde en måde at bevare byens hellige
visdom på.
Mange fund af omfattende forsvarsvolde og andre befæstninger og mængder af slagne hæres våben, som er
ofret til guderne i moserne, vidner om at Romersk jernalder var en urolig tid med intense kampe om de knappe
resourcer Så syng da, Danmark – og syng dig glad.
En rejsefortælling af Kim Greiner.
Mange fund af omfattende forsvarsvolde og andre befæstninger og mængder af slagne hæres våben, som er
ofret til guderne i moserne, vidner om at Romersk jernalder var en urolig tid med intense kampe om de knappe
resourcer Så syng da, Danmark – og syng dig glad. Mange fund af omfattende forsvarsvolde og andre
befæstninger og mængder af slagne hæres våben, som er ofret til guderne i moserne, vidner om at Romersk
jernalder var en urolig tid med intense kampe om de knappe resourcer Så syng da, Danmark – og syng dig
glad. Marokko Marrakech og trekking i Høje Atlasbjerge. En rejsefortælling af Kim Greiner. En
rejsefortælling af Kim Greiner.
Egentlig skulle denne fortælling hedde fra Møllehøj til Ráisduottarháldi, men så er der sikkert ingen der har
den fjerneste anelse om, hvad fortællingen drejer sig om, så for hurtigt at lede læseren på sporet, er det en
gammel drøm om. 2. Marokko Marrakech og trekking i Høje Atlasbjerge. Hold pilen på billederne og
teksten kommer frem.

