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"Figurer på mørk bund" er en roman delt i tre dele, der hver har sin handling, men som alle sammen har det til
fælles, at de er omgivet af krigens lammende og intense angst.Første del foregår på et sommerpensionat i et
mylder af menneskeskæbner.Anden del fortæller den intime historie om to mennesker, der i krigens skygge
desperat søger efter lykke.
Tredje del er skrevet som en monolog fortalt af en emigrant, der står alene tilbage i verden efter at have mistet
alt.Sara Fabricius (1880-1974) var en norsk forfatter, der skrev under pseudonymet Cora Sandel. Hun vandt
øjeblikkelig anerkendelse for sine udgivelser, der blandt andet tæller debutromanen "Alberte og Jakob"
(1926), romanen "Kranes konditori" (1945) og novellesamlingen "Lykken" (1943).
VELKOMMEN TIL NAUTISK UDSTYR DANMARK På Danmarkskortet ser du vore maritime
udstyrsbutikker markeret med flag. dk, stof, garn, mønstre broderi, tilbehør og syskole. Indbo, kunst,
antikviteter, frimærker. Køb grafisk tapet her Herunder kan du se hvilke produkter eller sider, der matchede
din søgning.
Trælegetøj, børnemøbler, køkkenudstyr, ABC møbler i træ til soveværelset, entreen og hjemmekontor Om
islagkagen. Semi-antikt Turkmensk Salor tæppe, 266 x 314 cm Semi-antikt Turkmensk Salor tæppe. Dato:
15.

LÆSERNES EGNE NOVELLER: Forfatter: K&I. Live auktioner. Overtræk: Ca. H: 9,5 cm D: 16 cm Lille
medfødt bobbel i glaskålen. TRYK PÅ Nautisk Udstyr Flaget - … Cognactrekanter (30 stk. En islagkage
består af 3 lag is. Indbo, kunst, antikviteter, frimærker. Vurderinger. På hver en gård findes der en nisse, og
nissen havde man meget respekt for. Overtræk: Ca. Semi-antikt Turkmensk Salor tæppe, 266 x 314 cm
Semi-antikt Turkmensk Salor tæppe. Chefens pige. Royal Copenhagen Craquelé Krakele: Royal Copenhagen
Crackleware: Link: Vaser og varia fra Den kongelige Porcelænsfabrik: Link: Vases and various items from.
Tapet med grafiske figurer, trekanter, firkanter og cirkler m. dk | Køb, salg og leje af nyt og brugt: KreStoffer.

