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Ejner Smith søger kærligheden – ganske bogstaveligt, hvis man skal tro den ægteskabsannonce, han har
indrykket i avisen. Men inden han kan møde den kvinde, som han en dag vil komme til at elske, må han
arbejde igennem alt det, der har holdt ham tilbage fra kærligheden i alle disse år – ensomhed, erindring, angst,
sygdom, perversion og alle de andre følelser, der lever inden i ham – og i det samfund, han selv lever i.Ole
Henrik Laub (f. 1937) er en dansk forfatter, der har udgivet både noveller, romaner, børnebøger, hørespil og
skuespil.
Hans forfatterskab er præget af en realistisk stil, og mange af hans værker er blevet oversat til fremmedsprog.
Ole Henrik Laub har modtaget en lang række prestigiøse stipendier og legater heriblandt Statens Kunstfonds
store legat og treårige stipendium.
En praktisk gaveide til manden der måske rejser meget med arbejdet, kunne være det smarte skjortehylster.
Har hørt at sæbespåner opløst i kogt vand skulle være virkelig godt. Det var fredag, og hun var gået tidligt fra
kontoret, så klokken var ikke mere end 3 om eftermiddagen, da hun fandt en gryde i klitterne, smed bikinien
og nød at lade solen bage på de bare bryster, der stadig var faste trods. Jhpiego provides the global health
community with information, expertise and opportunities to support high quality health systems in
limited-resource settings.

Vi udgiver historier hver dag. Kom, som du er. Uddrag fra dødslisterne i Gislum, Vognsild og Farsø Sogne i
perioden, hvor pesten florerede. ALLE BILLEDER, DER HØRER TIL TEKSTERNE, KAN SES PÅ:
http://dk. februar 2006. I dag har jeg fået bibliotekernes anmeldelse, og det var jo dejlig beroligende læsning:
Erotiske historier og noveller der handler om personer der har sex med andre, end deres partner.
Fænomonal psykisk thriller fra Torkil Damhaug. Fuglsang, der siden flyttede til København og åbnede de
første bybusruter i Hovedstaden. En smart ting til at pakke skjorterne rigtigt er noget, som han må blive glad
for, fordi krøllet skjorter er det værste. D et var en varm sommerdag, og da fru Mortensen kom til
sommerhuset skiftede hun til bikini, og gik ned til stranden.
16 behandlinger senere kunne jeg … Skjortehylster. Der var stor forskel på indbyggertallene i de 3 sogne,
men procentvis var dødstallene næsten ens.

