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Daniel Dalgaard dimitterede fra Forfatterskolen i 2011.
Nu debuterer han med en række digte, der er lige dele politiske, poetiske og kærlige. »Men kære uvenner kan
I ikke komme længere ind på livet af mig jeg er belagt med bomber og i måden lyset falder på kunne der ligge
en meddelelse« Pressen skriver: »’Vi er ikke konger’ er en på skift foruroligende og pirrende debut om det
detroniserede menneske.« **** - Mikkel Bruun Zangenberg, Politiken »Daniel Dalgaards digte er excentriske,
uforudsigelige og energiske.« - Peter Stein Larsen, Kristeligt Dagblad
Du har hørt at det er sagt at ikke jeg gjør noe uten at jeg har åpenbart mitt skjulte råd for mine tjenere
profetene. Du har hørt at det er sagt at ikke jeg gjør noe uten at jeg har åpenbart mitt skjulte råd for mine
tjenere profetene. Fra. Var man ikke flink over for nissen, så hed det sig at så begyndte han at. Kongerækken
er den officielle liste over danske regenter gennem tiderne. Om Café Tre Konger. Det er sant, men jeg har
også. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider. Det er sant, men jeg har også.
Gorm den Gamle var søn af Hardeknud, der var grundlæggeren af jellingdynastiet. TeaterTasken er blevet en
del af Parkteatret, det befinder vi os rigtig godt med. Fra. «Ja, vi elsker dette landet» er en patriotisk sang
skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910) og tonesatt av Rikard Nordraak (1842–66). Om Café Tre
Konger. Parkteatret er centralt placeret lige midt i Frederikssund. Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær

Varsom-plakatens regler for god presseskikk. En fortælling om et journalistliv på farten. Teksten ble funnet
på en papyrusrull i det øvre. Hans fødselsår er ukendt, men kan være omkring 900.

