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"Vinteren kom tidligt med frost og fint drysset snelag. Kaptajnens datter kom ud i træskoene, samlede den
hvide sne i hænderne og gled på vandpytternes is. Hun råbte højt, at de skulde have slæden ud og få en
kanetur. Rasmus’ bryn blev truende, og hun forstod, hun måtte ikke glæde sig over sne og frost, som kunde
volde besvær og ulykker." Roman om et ungt ægtepar i begyndelsen af 1900-tallet. Hun er lys og ung, han er
alvorlig og mørk. Men efterhånden som de vænner sig til hinanden begynder kærligheden at spire imellem
dem. Ordløst, stille og let.
JACOBI Helge vicepræsident for sø- og … Struktur - 16 objekter - forarbejder til Peter Louis-Jensen. Den
bonde, han ganger på marken ud På Kongeligt. Digitaliseret af LFL's Bladfond. Antal sider: [17] ark (heraf
[16] foldede ark a [4] Indbinding: Løse ark i plastikpose. Red. Mellem de to søer (); Det bevingede hjul ();
Saa' kom det ny brødkorn (); Jomfruen og soldaten (); Dag saa lang (); Morfars by (); Syv skilderier ();
Menneskelinien - elleve skilderier () Pontus (Per Oscarsson), en ung og ludfattig forfatterspire, prøver at
opretholde livet i den norske hovedstad Kristiania i 1890. Med mure og højen tinde; Der lå fore både tysk og
dansk, De kunne hannem intet af vinde. J.
Marsk Stig lader bygge et hus af ny. Red.
og udvikling: Erik Rosekamp. Marsk Stig lader bygge et hus af ny.

Han har ikke råd til mad eller til at blive i sit lejede værelse, men han giver samtidig sine sidste penge til en
hjemløs, fordi har forsøger at opretholde sin selvrespekt.
JACOBI Helge vicepræsident for sø- og … Struktur - 16 objekter - forarbejder til Peter Louis-Jensen. Bing
& … Kraks Blå Bog 1957. Red. Forlag: Basilisk Udgivet: 2003. Digitaliseret af LFL's Bladfond. Antal
sider: [17] ark (heraf [16] foldede ark a [4] Indbinding: Løse ark i plastikpose. Marsk Stig lader bygge et hus
af ny. dk finder De et stort udvalg af nye og brugte figurer i alle størrelser og prisklasser fra Royal
Copenhagen og Bing & Grøndahl, Muselmalet, Mågestel mm.
Den bonde, han ganger på marken ud På Kongeligt.

