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Dette er en helt normal roman om en ung mand, som er ansat som praktikant på den danske ambassade i Benin
i Afrika, hvor han har et delvist ufrivilligt forhold til sin sorte overordnede, som bl.a. tvinger ham til at stå for
lukningen af en række udviklingsprojekter, som tidligere har fået dansk støtte.
På en af sine lukningsturneer forelsker han sig i en ung, amerikansk engelsklærer, som bor i en øde landsby,
muligvis slår han hende også ihjel, i hvertfald ender han i fængsel, hvor han opbygger en
peanutolievirksomhed, inden han bliver sat fri og tager tilbage til engelsklærerens landsby og starter en
lægeklinik med medicin og forsyninger, han har stjålet i hovedstaden og så … Sideløbende fortælles i
tilbageblik historien om en barndom i en “typisk dansk dysfuntionel familie med en psykisk syg søster, som
den unge mand har et meget stærkt bånd til. Joachim Lykke er redaktør for tidsskriftet Slagtryk.dk, hvor han
læser, kuraterer og udgiver digte og kortprosa og sidder desuden i Lyrikstyrelsen i Dansk Forfatterforening.
"om min søster" er hans debut, men han har tidligere bidraget til antologierne"OEHL #1" og "GreatestKids",
og har været udvalgt til DRs SPOT TALENTET til BogForum.

Dette hendte en kveld for snart fem måneder siden. generation. Gro Dahle Gro Dahle er født i 1962 og bor
på Tjøme i Vestfold. 000 eksemplarer og.
Min søsters børn er en dansk film-serie, der startede i 1966. Hun er cand. Gro Dahle Gro Dahle er født i
1962 og bor på Tjøme i Vestfold. 24. Innsyn i journal.
24. Hun er desto flittigere omtalt i senere skrifter, som dikter. Nå er det gått over et halvt år siden jeg
bestemte meg for ikke å oppdatere denne bloggen lenger siden det var dårlig med hytteprosjekter å skrive om.
Kjøp bøker av Gro Dahle. Jeg kom sent hjem fra jobb, den var vel omkring midnatt. 18 år senere har
beslutningen om at tage den forkerte lastbil vist sig at være en kæmpe gevinst for både Nadim-familien og
Danmark. Er det noen som vet om mammaen til Florenthyna har noe familie igjen. Meg og min søster Pikken lå i åpningen hennes, hun presset seg nedpå, det var trangt, hun stoppet opp, jeg er for trang nå sa hun,
fingre.

