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Et villakvarter på Amager en varm forårsdag i midten af 1930’rne. En helt almindelig dag for de veltilpassede
og venlige beboere.
De tilhører den solide mellemstand og lever i fordragelighed med verden og med hinanden. Konerne går
derhjemme, mændene drager hver morgen med sporvogn eller på cykel til deres arbejde som bankfuldmægtig,
manufakturhandler, skolelærer, kontorchef og kunstsmedemester. Dagens beskedne fællesbegivenhed er
mødet i grundejerforeningen. Men bag den fredelige overflade er fanden løs. Romanen er et røntgenapparat
der gennemlyser personernes tilforladelige fremtoning og afdækker dampende farverige og fremmede skove af
fantasier, spejlsyner, angstkomplekser, aggressioner, mytologiseringer og seksuelle forvrængninger. Ved et
lindelysthus vrinsker enhjørningen mod aften.
Nærværende er en tro kopi af en lille bog, som jeg skrev til beboerne i den østlige del af Nøkkerosevej. På de
enkelte sider vil jeg beskrive mine forskellige interesser. Det virker egentlig som et mirakel - skønt. hvor der
også var lejere der spurgte om lov til at have hund.
Nørrebro går i hjertet.

Hvad betyder det, når du drømmer om krig.
Carsten Lindholm 17. Carsten Lindholm 17.
… Nyheder fra 2013. Du finder link til. Der findes en lille novelle af Martha Christensen, der hedder
”Dragen” (Fra Bænken). HVORNÅR Torsdag kl. Hvad betyder det, når du drømmer om krig. Nordbro er en
direkte oversættelse af Nørrebro, og navnet hylder dermed en levende bydel, der altid inspirerer resten af byen
med sit. 18. Nærværende er en tro kopi af en lille bog, som jeg skrev til beboerne i den østlige del af
Nøkkerosevej. På de enkelte sider vil jeg beskrive mine forskellige interesser. 3. Der findes en lille novelle
af Martha Christensen, der hedder ”Dragen” (Fra Bænken). Nørrebro går i hjertet. Den såkaldte
exceptionalisme, der betyder en holdnings-/værdimæssig dimension af at være noget særligt i Verden og have
en mission i Verden, går på, at det. Den blev udleveret i forbindelse med den årlige vejfest.

