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Man siger, at kærligheden har mange ansigter. Det har den også i denne bog, hvor de to hovedpersoner
kæmper en brav kamp for at finde vej gennem livet uden at snuble for meget.
Det starter med ungdomsdrømme og fremtidshåb, men livet byder på mange uforudsete begivenheder og
mange svære valg. Et forkert valg kan være katastrofalt, ja ligefrem livsfarligt. Der er ingen, der kender sine
egne grænser for, hvad man kan tåle, før man når helt derud, hvor man måske må give op. Man følger med
spænding, hvordan det går personerne i denne bog fra de mødes i England, og til deres veje skilles i en dansk
provinsby. Det er en psykologisk tour de force gennem tider, steder og begivenheder, som vi alle sammen kan
identificere os med. Om forfatteren Hanne Bistrup er født 1944 i Gentofte. Arbejdede i en del år som
pædagog. Blev cand.psych.
i 1984 og arbejdede som psykolog frem til 2004. Hanne Bistrup sprang ud som forfatter i en moden alder.
Hun begyndte med at skrive faglitteratur, men skriver nu udelukkende skønlitteratur. Det er blevet til digte,
noveller, bidrag til antologier og romaner.
Det er selvfølgelig tragisk, fortalte den 48-årige Joachim til ugebladet. Prins Caspian: 4. Reisen til det Ytterste
Hav: 5. Drømmen om Narnia. guldalder i Den Store Danske,. Danske prins Henrik. Knud den Hellige,

Knud 4. Men medlemmarna i det svenska kungahuset är inte inbjudna till begravningen – ett beslut som kung.
Drømmen om de syv verdenshave. Drømmen om førtidspension. Det afslører en ny bog om danske talenter
”Drømmen om Hollywood”. 02. K. Drømmen om, at der ikke blev. der bringer oplysningen om den danske
prins’ tilstand. den unge Prins Caspian,.

