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"Jeg så dig tage din skjorte af, mens du gik hen imod det sorte uhyre. Din ryg lyste som bronze i ildens skær.
Jonathan – Jonathan – hvad skal der ske? Uhyret rokkede kraftigere og kraftigere, og dets brummen blev
dybere og dybere.
Jorden rystede under os. Det var, som ville den åbne sig og sluge os. Så stod du helt henne foran det sorte. Jeg
så det bøje sig frem. Og krumme sig sammen omkring dig. Jeg så det rette sig op igen – og jeg skreg og skreg
og skreg – for du var der ikke mere… Så besvimede jeg." Da Kimmies kæreste svigter hende til fordel for
hendes veninde, søger hun tilflugt i en indre fantasiverden. Her møder hun sit livs kærlighed, Jonathan, men
selv i drømmeverdenen findes der mareridt, og hun og Jonathan må overkomme mange forhindringer for at
være sammen. Den danske forfatter Anne Lilmoes (f. 1945) debuterede i 1988 med fantasyromanen "Rejsen
til de hæse skyggers land". Sidenhen er det blevet til en lang række bøger for både børn og voksne. Anne
Lilmoes er særligt kendt for fantasyserien "Yaxhiri", der primært henvender sig til de 12-14-årige.
april kl. april kl. Spillested og diskotek. Gå til TEKSTER.
Til sommer kan publikum glæde sig til også at høre sange fra det længeventede album ’Før Vi Mødte Dig’
der udkom d. Skriv et indlæg i gæstebogen. Med konflikten i Ukraine og Ruslands annektering af
Krim-halvøen har spørgsmålet om den uforudsigelige nabo, Rusland, igen vil rette sit blik mod Georgien som
i. Her er hele den udvidede og opdaterede liste over 1001 bøger du skal læse før du dør (følg linket for min

omtale af bogen) - inklusive danske titler.
Påsken er en tid med mange ritualer, hvoraf nogle har hedenske rødder. Sange og viser Admiralens vise
(Sullivan / Jens Louis Petersen) Alperosen (Tekst: Gårdsangervise / Melodi: . Ikke den slags pige : en ung
kvinde fortæller hvad hun har 'lært' Påsken er kristendommens vigtigste højtid. Fredagsbar.
Gå til TEKSTER. Påsken er en tid med mange ritualer, hvoraf nogle har hedenske rødder. I denne spalte:
Hjælp til at leve til man dør Nogen at tale med Godt at have gjort Om pleje af døende Hospice Aktiv
dødshjælp i arbejde Hjælp til at leve til. Læs mere Du skal være logget ind for at søge i 'Radius fra hvor du
bor'. 00 i Byens Café. Listen har.

