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Paperbackudgave af Pablo Henrik Llambías' debut fra 1996.En samling originale, underfundige og poetiske
noveller med en gennemgående hovedperson; en tænksom ung mand, som man følger i stort og småt. Fra hans
forelskelse i kvinden med altanen, på rejser rundt i verden - f.
eks. til Frankrig, Grækenland, USA og Australien, hvor han bl.a. møder Olivia Newton-John, der lever
alternativt på den australske bush - til den undren og glæde ved livet, som opstår, da kæresten bliver gravid.
En gang jordskok - altid jordskok. Jeg tror roligt man kan gå ud fra at de forskellige episoder har et
venstreradikalt ophav. Dåstrupgård huser skole og børnehave, og har også plads til at en familie kan bo her.
Det havde været en varm sommerdag og det blev også en af de her varme aftner. ” J eg sad på min altan.
Monterings muligheder. Jeg er selv slavefyr, og en dejlig god og hård behandling er når min kæreste giver
mig et halsbånd om halsen og presser mig ind i vores grisevægt hvor jeg ligges på ryggen og bindes fast så jeg
ikke kan løfte min krop, og mine hænder og ankler bides så fast til tremmerne i loftet af vægten og til sidst
binder hun en snor om min pik. Monterings muligheder. Hun er en ener i dansk kunst, eller sagt med hendes

mand, komponisten Pelle Gudmundsen-Holmgreens, ord: ”En sjælden fugl. Jeg er selv slavefyr, og en dejlig
god og hård behandling er når min kæreste giver mig et halsbånd om halsen og presser mig ind i vores
grisevægt hvor jeg ligges på ryggen og bindes fast så jeg ikke kan løfte min krop, og mine hænder og ankler
bides så fast til tremmerne i loftet af vægten og til sidst binder hun en snor om min pik. For hvor mange
kunstnere i dagens Danmark bruger så mange timer foran et stykke fint tegnepapir med flere hundrede ganske
lidt forskellige blyanter inden for rækkevidde. For hvor mange kunstnere i dagens Danmark bruger så mange
timer foran et stykke fint tegnepapir med flere hundrede ganske lidt forskellige blyanter inden for rækkevidde.
Som børn var vi sanselige af natur, men de fleste af os har 'glemt' vores sanselige side.
2018 til 15.
Monterings muligheder. 'Jeg har iagttaget ham i Folketinget og dets udvalg gennem mange år, og hans
rolige, saglige, urokkelige optræden under folkeafstemnings- Byggesagen - opdatering med tidsplan:
26-04-2018: Vi har nu fået en opdateret tidsplan fra byggesagen Lysmaster opsættes i perioden 19. Den kolde
øl lå godt i min hånd og jeg lod tankerne flyve, mens jeg så ud over den pulserende by. 04. 04. Den kolde øl
lå godt i min hånd og jeg lod tankerne flyve, mens jeg så ud over den pulserende by.
Det havde været en varm sommerdag og det blev også en af de her varme aftner.

