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IndholdDe to peblingeMartin og Hans Jørgen går op i Vordingborgs forfaldne Gåsetårn for at fange duer, men
bliver uvenner over fordelingen af byttetDen røde mandEn slags erindring fra Nykøbing Falster, om den sære
skomager Svang, hans plejebarn og en forsvunden arvTo vennerHunden Sultan bliver stjålet, og dens unge
ejer søger den blandt egnens talrige sigøjnere - et farligt bekendtskab på den tidMonsieur MartinCirkusartisten
Monsieur Martin er forsvundet; han var hovedattraktionen, så hvad skal man nu gøre? Det er Winther fra en
ny side, og i et morsomt og anderledes sprog, end man ellers finder i hans prosaværkerRistestenenDe to brødre
Mikkel og Anders Boel rager uklar over den smukke Vibeke, og da hun vælger Mikkel, forsvinder Anders for
aldrig mere at lade sig se i Borre. Mange år senere bejler to mænd, den ene Mikkel Boels søn Claus, til den
lokale herremands datter. Da de to bejlere imidlertid ikke er adelige, stiller herremanden dem en sær
betingelse: Den af dem, der først kan dække gulvet i hans sal med guld, må få datteren.
Sømandshistorier er historier, der er sande. Antal sider: [17] ark (heraf [16] foldede ark a [4] Indbinding:
Løse ark i plastikpose. Den kom til udtryk på flere måder. Her finder du alt mellem himmel og jord. Den kom
til udtryk på flere måder. Man køber sin billet til Piræus i skuret ved siden af busstoppestedet, og med mindre
man ankommer om natten går busserne med ganske kort interval til Piræus. Sprogpakkens kurser afsluttet på
landsplan: Nyheder Sprogpakken afsluttede de sidste 4–dages kurser i juni måned, og hele projektet er tæt på
en afslutning. Sagnet siger, at Dannebrog faldt ned fra himlen i 1219 under slaget ved Lyndanise i det
nuværende Tallinn i Estland. Faldt Dannebrog ned fra himlen i 1219. GÅ TIL FØLGENDE LINK Under
udarbejdelse - GÅ TIL FØLGENDE LINK Kvinde kontra mande-bevægelser Som konsekvens af kvindernes

frigørelse i 70erne udskilles i slutningen af perioden en ny kriseramt mandebevidsthed. De to vigtigste var
den gamle … bodil kaalund 1930-2016 - med sanserne i behold Bibelen (gr. Den kom til udtryk på flere
måder. Faldt Dannebrog ned fra himlen i 1219. “Siden Anna Marie 2. Faldt Dannebrog ned fra himlen i
1219. GÅ TIL FØLGENDE LINK Under udarbejdelse - GÅ TIL FØLGENDE LINK Kvinde kontra
mande-bevægelser Som konsekvens af kvindernes frigørelse i 70erne udskilles i slutningen af perioden en ny
kriseramt mandebevidsthed.

