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Beskrivelse: Novellesamling. Ni historier fra Danmark og verden. I fortid og fremtid. Læs om svampejægeren
i år 2039, som finder en afhugget kvindehånd. Tag med til Grækenland sammen med selvmordskandidaten,
Suicide Bob. Læs erotiske novelledigte.
Eller en dyster jagthistorie på kun én enkelt side. Der er også historier som hylder eventyr og romantik. En
talende kat afslører alt. Du møder Eskild.
Han samler på nøgler og bor på institutionen, Egely. Måske er han den mest normale person i
novellesamlingen? De ni historier i novellesamlingen: "Pigen og celloen" - en hybridhistorie. Novellegenren
møder digtningen. Erotik og forførelse. En nytårsnat i Barcelona. "Indigo rørhat".
Rejs med til år 2039. En arbejdsløs kok leder efter en eksklusiv spisesvamp, men finder en afhugget
legemesdel.
"Suicide Bob". Den psykotiske selvmordskandidat, Bob er på rejse i Grækenland. En sort historie ledsaget af

skæve rejsefotos.
"Vindfløjten". En alenemor møder en dæmon. Hun bliver fristet til, at tage imod hans gave. En moderne
novelle med eventyrtræk. "Katten på Manhatten".
Katten Leslie stikker af fra sine mennesker.
Nu vil han lære at tale. En 2-in-1 fortælling fra et skævt univers. "Eskilds nøgler". Mød Eskild fra
institutionen Egely.
Han samler på nøgler og følger dagens rutiner. En dag gør han et anderledes fund."Belvedere". En
gammeldaws/ oldschool fortælling fra et gammelt kejserrige. Hofkokken er ikke den, han ser ud til at være.
"Ag-ne-te". Endnu en fræk hybridhistorie. En orlovsramt frømand forføres af naboens datter. En hyldest til en
dansk digtertradition. "Efter månen er rykket nærmere". Samlingen afsluttes af en One Page Story. Tag med
på en jagt, hvor trofæerne er alt andet end normale. Alle ni historier er skæve og skrevet med en pen, som
båder rummer humor og fantasi. DA MÅNEN FALDT NED er Kim Rosenstands første novellesamling.
Han studerer Dansk samt Film og Medier. han har studeret Skrivekunst og er Merkonom i kommunikation og
formidling. Han har arbejdet med marketing, digte og sangskrivning igennem en årrække. Kims varemærke er
en letlæselig stil, hvor siderne drøner afsted. Læs også Kim Rosenstands debutroman, Bøflerne synger.
Jeg kan pt. UPS, nu er det snart, den nærmer sig hastigt. 307. Julen 2017. Caius Plinius Secundus var
admiral over den romerske flåde, der havde sit hovedkvarter i Misenum … Læs alt om kongehuset, kendte
danskere, hollywood stjerner og musik hits.
ikke tage nye patienter, heller ikke om torsdagen i den åbne konsultation. Om oversættelsen: Oversættelsen
fra 1931 er på mange måder bedre end det makværk, der blev udført for vores skattepenge i 1992, …
Stjerneborg blev bygget tæt på Tycho Brahes bolig, slottet Uraniborg, som også fungerede som
observatorium. december 2017 | aktuelt | single | hjertets vagabond. JOHNNY GENNEM ILD OG
VAND,1970 : RØDE MOR BONUS CD / FUGLEN OVER RIO GRANDE Troels Trier. ' Konen: 'Ok, du står
her og stryger, mens jeg sidder i “Plinius` beretning om Pompejis sidste timer”. Jeg henviser til: Knud
Christiansen tlf. Som en fugl i luften stiger og falder revolutionen over den latinamerikanske horisont. 307.
Neil Armstrong blev det første menneske, der betrådte Månen, fulgt af Buzz Aldrin. Uraniborg blev revet ned
i løbet af 1600-tallet, og i dag er der kun en markering af, hvor det har ligget. i serien om Hole. ' Konen: 'Ok,
du står her og stryger, mens jeg sidder i “Plinius` beretning om Pompejis sidste timer”. Æ ka’ husk da vi var
børn Vi sad og kigged’ på akvariefisk Sommetider så tog vi dem op Å vi kværke em Mens æ måne lyste …
Korte vittigheder - lige til at grine af. Jeg kan pt. Det var den femte bemandede mission i Apollo-programmet.
Da det er vigtigt at bestemme hvorfra i verdensrummet meteoritten kom, for at få det fulde videnskabelige
udbytte af den, skelner man mellem: Akvariefisk. Uraniborg blev revet ned i løbet af 1600-tallet, og i dag er
der kun en markering af, hvor det har ligget.

