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En erindringsroman om de tre venner Frederik, Johannes og Hans, og deres mange udskejelser i ind- og
udland i slutningen af teenageårene og starten af tyverne. "Solen gik ned over Ubuørkenen og farvede
horisonten som om man havde hældt ketchup ud over den og vi nåede vores overnatningssted, Sheik Ben
Abdullahs palmeri ... Da jeg var gået til ro i det gæstetelt, man havde anvist mig, blev teltdøren løftet forsigtigt
og en overordentlig henrivende lille dame viste sig. - Jeg hedder Loluta, sagde hun og bukkede meget dybt. Mr. Casa mente, at da Sir Frederik åbenbart ikke har noget særligt imod at have Nilibililli i nærhenden af sig,
at også De, Sir, måske kunne have brug for lidt selskab? Hvorefter hun viklede den storblomstrede ubudragt af
sig og fremviste sin indiskuterbare velskabthed iklædt meget lidt, hvilket vil sige en ring, et hårspænde og en
halskæde." Hans Jørgen Lembourn (1923-1997) var en dansk forfatter, journalist og politiker. Lembourn
debuterede som skønlitterær forfatter i 1950 med romanen "Sandhedens forbandelse". Inspirationen til
romanens handling fandt han i Den Græske Borgerkrig (1946-49), som han tidligere havde dækket i jobbet
som journalist. I en længere årrække sad han i Folketinget for Det Konservative Folkeparti (1964-77), var
formand for Dansk Forfatterforening (1971-81) og sad i Dansk Kunstråd (1978-87). Hans Jørgen Lembourns
forfatterskab består af fiktionsværker såvel som essays.
Tusind og èn nat. 110,- + porto BESTIL (skriv din adresse på mailen - husk evt. Tusind og èn nat.
Soldaten og Jenny er en dansk film fra 1947, skrevet og instrueret af Johan Jacobsen efter Soyas skuespil
Brudstykker af et Mønster. September). September). 110,- + porto BESTIL (skriv din adresse på mailen -

husk evt. En roman om Jon og hans breve til sin gravide kone, da han opholdt sig i en grotte hen over vinteren
og forberedte hendes ankomst og de nye tider Kr. 1967-1969.
Orig dekorerede kartonbind illustreretr af Jørgen Wiinblad. i serien om Hole.
Professionel formidling af musik og underholdning til alle former for arrangementer H. Mindst 75. Struktur
- 16 objekter - forarbejder til Peter Louis-Jensen. Komplet i 16 farverige bind med topguldsnit. EAN) 152 december 2017. 000 af bøgerne er danske. Hidtil bedste Harry Hole-krimi. ’Rejsefeber over det hele i dag
(15. Soldaten og Jenny er en dansk film fra 1947, skrevet og instrueret af Johan Jacobsen efter Soyas skuespil
Brudstykker af et Mønster.
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