Ved slusen
Forlag:

milik

Sprog:

Dansk

Forfatter:

Iben Mondrup

Kategori:

Litteratur og fiktion

ISBN:

9788791359590

Udgivet:

12. februar 2009

Ved slusen.pdf
Ved slusen.epub

En roman om, hvad der sker, når tæppet trækkes væk under et menneske, som lever på halve sandheder.
Solvej får meddelelse om, at hendes samlever er forsvundet på en felttur i Grønland. Pludselig står hun på
gaden og har kun lige råd til at købe en faldefærdig husbåd, der ligger i en af Københavns små, glemte kroge.
Hendes tidligere studiekammerat Olav dukker op og hjælper med at få hende på ret køl. I takt med, at Solvej
langsomt kommer til hægterne, bytter de roller, og Solvej bliver den, der hjælper Olav med det store
knudepunkt i hans liv – kærligheden til Helene.
Denne Ejerlejlighed er sidst set til salg den 29.
Senest opdateret: 29.
1 anmeldelse af Slusen 'Det er lige ved at jeg ikke vil anmelde Slusen. CVR: 30195892. You are here:
Home / Nyheder / Klubmiljø / Træning ved slusen. Sildene trækker mange lystfiskere til Hvide Sande, og til
tider er der så mange lystfiskere ved slusen, at det kan være svært at få en plads. Ved slusen 2, 2300
København SV. Skøn udsigt fra Kammerslusen, vi kunne se Fanø og Mandø herfra og de små både som

sejlede ud gennem slusen, ud på. Slusen kan kaldes på VHF kanal 12 og 16 eller telefon 86 69 71 43 udenfor
normal åbningstid telefon 24. Home. Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at
arkiv. Find det feriehus der passer dig og bestil det online døgnet rundt - bekvemt og nemt. Gennemse
milions ord og sætninger på alle sprog. Kontaktinformation på Slusen Oksbøl, telefonnummer, adresse, se
information for firmaer. Følg med i udviklingen på Findvej-bloggen. Adam Dickmeiss Lise Friis Dennis
Klintø Henrik Birkedal Hansen Rene Hjort Olsen Sune. Man har ikke brug for waders på denne lokation.
Diget danner afslutningen på et næsten ubrudt dige langs kysten helt fra Holland.
Kontaktinformation på Cab Afdeling 2 -Ved Slusen 2 København S, telefonnummer, adresse, se information
for firmaer. Nord for Sjællandsbroen ligger Slusehavnen. Livsbekræftende roman om kærlighed og sorg.

