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Klipper, hav og tidevand danner kulissen i dette psykologiske drama, hvor tre skæbner knyttes sammen i et
spind af håb, mistro og selvbedrag.
Vi befinder os i sydengelske Cornwall, hvor den unge Stuart leder efter sin forsvundne søster. Undervejs
møder han Iris, som afprøver sine kunstneriske evner, mens hun passer onklens landsted. Så dukker Adrian op
på scenen. Han er lærer i billedkunst og agerer samtidig selvbestaltet terapeut for ubefæstede sjæle.
Adrian er overbevist om, at han kan forløse Iris. Da Stuart erfarer, hvad der er sket med hans søster, får han
mistanke til Adrian og frygter for Iris’ sikkerhed. Situationen udvikler sig til en nervepirrende forfølgelse
gennem de engelske landskaber, hvor instinktet viser vejen til overlevelse. Uddrag af bogenLysningen havde
haft besøg af de umættelige fåreflokke, der forsynede landskabet med det karakteristiske tætklippede
udseende. Jordloddernes kvadrater var varierede med højstammede løvtræer, og lyset lavede ternede mønstre i
græsset. Stendigernes blomsterranker spredte deres dufte. En hvid solhat skimtedes af og til bag en
egestamme, den bobbede op og ned i ujævn takt med konversationen. Til den anden side anedes et par
henslængte ben iført jeans, og yderst i synsfeltet svævede en blød herrehat i græsset. Scenen fristede fantasien,
og hvis man var en nysgerrig dreng, var det tvingende nødvendigt at snige sig nærmere. Om forfatteren Louise
Stuhr (f. 1961) er uddannet jurist og har boet i udlandet i en årrække, herunder i England. Hun er gift og bosat

i Nordsjælland. Spor i cirkler er hendes debutroman.
eks. Sværhedsgrad: medium Arbejdstid 1 time + 15 min. Køletid mindst 3 + 2 timer Bagetid: ca. Fri fragt
ved køb over 500kr. Dansk Korn-Cirkel Gruppe. 30 dages fuld returret Værd at vide om GPS, AIS og
RADAR www. Forfatter: Vauxhall Kirken ligger på en mod øst skrånende bakke, i den lille landsby, som
omkranses af skovklædte bakkedrag. Spor Du kan finde pindsvinets små spor i blød jord. Spot den falske
nyhed: #1 – Kranie omskriver menneskets historie Gammelt kranie sætter spørgsmålstegn ved, om menneskets
forfædre udelukkende udviklede sig i Afrika. 10. Informations David Rehling, der er tidligere direktør for.
M enneskets møde med naturen har givet ophav til forskellige historier om besynderlige væsener, der levede
derude i den 'store, vilde og-nogen-gang-farlige natur'. Flagkage med hvid chokolade og hindbær. Pindsvinet
har 5 tæer, men den inderste tå sætter næsten ikke noget spor. Omtaler, anmeldelser og artikler om horror og
de øvrige fantastiske genrer i bøger og film Det var et dybt erotisk øjeblik, da jeg trådte tilbage for at betragte
den unge spinkle pige, hængt i en middelalderagtig galge.
MERE om elver og lignende væsner. Her får du en opskrift på hjemmelavet nem og lækker ravioli med
svampe fyld, hasselnødder og rosmarin-smørsauce - få opskriften her H un vågnede op, og kunne mærke noget
hårdt mellem ballerne, hun skød røven lidt tilbage og nød hans pikhovede der gnubbede op af hendes røv.

