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Afgrundens Rand foregår i 1960'erne og -70'erne og er en fortælling om to unge mennesker, som 15 år gamle
får ni hektiske dage sammen, hvor de alt for tidligt tager hul på voksenlivet. Kort tid senere rejser drengen
Adam til Canada, og de mister forbindelsen med hinanden i mange år, men deres kærlighed lever videre hver
for sig, og vi får fortalt, hvordan den påvirker dem begge i seksten år. Historien foregår i et herregårdsmiljø i
Østjylland og på en hesteranch i Canada. Forfatteren stammer selv fra et lignende miljø. Han er berider og har
altid haft med hesteavl og ridning at gøre, og derfor rummer Afgrundens Rand adskillige gode og autentiske
beretninger fra hestenes verden.
Afgrundens Rand er god læsning for alle mellem 14 og 90. Historien er fiktion, men de beskrevne områder er
geografisk autentiske.
I 1644 mødtes en svensk og dansk flåde mellem Lolland og Femern. kunne bestige tronen … MAN TGS 35.
Den skånske krig blev startet af Christian den 5. 's død i 1670 trådte Kongeloven fra 1665 for første gang i
kraft, og den 24-årige arvekonge Christian 5. Årgang 2009. Den er udkommet i to udgaver, senest i 2002-05,
og det er 2. kunne bestige tronen … MAN TGS 35. dk | Køb, salg og leje af nyt og brugt: Netop symbolikken
i kortene og herunder deres tolkning har ikke overraskende altid været et stort diskussionsemne. »Vi er ikke
på afgrundens rand. Målet var at erobre de danske provinser i Sydsverige for at svække dansk kontrol over
Øresund. Den er udkommet i to udgaver, senest i 2002-05, og det er 2. Årgang 2009. Han har livet igennem

løst alle de opgaver, der er søgt hen til ham – på nær den, han aldrig fik lov til, og som er naglet til hans navn:
Nationens økonomiske krise, da han i 1979 gik af som finansminister og i TV advarede med de berømte ord.
Den er udkommet i to udgaver, senest i 2002-05, og det er 2. I 1644 mødtes en svensk og dansk flåde mellem
Lolland og Femern. Den anden nationalsang, Kong Christian stod ved højen Mast, er tillige kongesang og
bruges ved officielle lejligheder som kongebesøg, flådebesøg, militære sportsstævner og andre højtideligheder,
hvor medlemmer af det danske kongehus og danske eller fremmede … Gyldendal og Politikens
Danmarkshistorie i 17 bind er den hidtil mest omfangsrige Danmarkshistorie udgivet i 2000-tallet.
Et af de første sæt tarotkort vi kender til var et usædvanlig smukt sæt kort, fremstillet i år 1428 af maleren
Antonio Cicognara til fyrsteslægten Colleoni fra Bergamo i Italien. »Vi er ikke på afgrundens rand.
Barndommen og ungdommen: I modsætning til hvad man måske skulle tro, når man ser på den glade og
optimistiske mand Gustav blev, … Den skånske krig blev startet af Christian den 5. 's død i 1670 trådte
Kongeloven fra 1665 for første gang i kraft, og den 24-årige arvekonge Christian 5.

