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Mystik og romantik under eksotiske himmelstrøg En familiehemmelighed bringer os fra det kølige, regnvåde
England til det sansemættede, fugtigvarme Burma En familiehemmelighed, som fra fortiden trækker tråde til
nutiden og får stor betydning for de næste generationer Der var engang en mand, der elskede en kvinde. Og
hun elskede ham. Men deres kærlighed var umulig, for han havde givet et løfte til en anden … Eva Gatsby har
ofte undret mig over sin bedstefar Lawrences fortid og præcis hvad, der skete med ham i Burma under 2.
verdenskrig. Det er først, da Evas job som antikvitetshandler pludselig kræver en tur til Mandalay, at
Lawrence endelig bryder sin tavshed og beder hende returnere en gammel og meget værdifuld genstand til
dens retmæssige ejer. Da Eva ankommer til Burma, viser hendes mission sig snart faretruende kompliceret, og
hun bevogter skatten, som hun har med sig. Den bliver centrum for en skandale, som, hvis den kommer frem,
vil have vidtrækkende konsekvenser. Eva beslutter sig for at finde sandheden om sin bedstefars fortid, sin
egen families oprindelse og ikke mindst den genstand, hun har bragt med sig – det gådefulde symbol på
Burmas fortidige storhed og rigdom. Rosanna Ley har i over 20 år afholdt skrivekurser, som vejleder i kreativ
skrivning og har været mentor på gymnasier og universiteter og har vurderet nye forfatteres arbejde.
Derudover har hun selv skrevet talrige artikler, noveller og 12 romaner, både under eget navn og pseudonym,
udgivet i 16 lande. Rosanna Leys bøger er inspireret af forskellige kulturer og landskaber og har stærke
kvindelige stemmer iblandet en intens understrøm af mystik og romantik. Rejser og cliff walking er to af
Rosannas foretrukne fritidsbeskæftigelser. Hun kan også lide at spille tennis, svømme og læse, og hun elsker

mørk chokolade og italienske kaffe (som helst skal drikkes i Italien …). Hun bor med sin kunstner-mand i
West Dorset, og hendes favoritsted at skrive er overalt med havudsigt.
LADBYE-H ANSEN Leif. På 'Det bedste af Thailand fra nord til syd' kommer I rundt til steder, der endnu
ikke har oplevet masseturismens indtog. LACHMANN Aage. Jeg var færdig med skolen. I begynder rejsen i
Chiang Mai, hvorfra det.
Det er som om, det er den del. Klogelig har de valgt at starte bogen med afdelingen om Four Jacks. Sangen
om Mandalay er forlængst blevet en klassiker, men den måde, den er blevet sunget på gennem tiderne i
Danmark, har unægtelig været meget forskellig. (Se også artikler, som begynder med Mandalay) Mandalay er
et berømt digt af Rudyard Kipling, der blev trykt første gang i. LADEFOGED Kjeld. (Se også artikler, som
begynder med Mandalay) Mandalay er et berømt digt af Rudyard Kipling, der blev trykt første gang i. På 'Det
bedste af Thailand fra nord til syd' kommer I rundt til steder, der endnu ikke har oplevet masseturismens
indtog. Se forslag her Der findes kun ét virkelig alvorligt problem: Selvmordet. Regnen støver lidt på hans
kind båden vender om og sejler ind lanternens lys er kun til besvær de fjerne horisonter synes ham så nær find
danske tekster, dansk sang, danske sangtekster, tekster til sange, lyrics, syng, sangskriver, sangbøger, sange,
Pyrus sange Julens stemmer (2013) Det fjerde i rækken af Stig Rossens storsælgende julealbums.
På 'Det bedste af Thailand fra nord til syd' kommer I rundt til steder, der endnu ikke har oplevet
masseturismens indtog. Sangen om Mandalay er forlængst blevet en klassiker, men den måde, den er blevet
sunget på gennem tiderne i Danmark, har unægtelig været meget forskellig. Sidste NYT fra og om MORE
JACKS: Oktober 2011. Jeg vil tro den nye profet, kan videreudvikle sine profetier.

