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Seks adelige familier, alle lige i værdighed, drog over havet mod en fremmed kyst. Hvad der skulle være en ny
begyndelse, ender i blod.
Gammel stolthed, tilkæmpede privilegier og indgroet nag glemmes ikke så nemt. Der bæres atter ved til
stridens bål, og et skæbnesvangert spil om magten tager sin begyndelse. "Familie & ære" er et dansk fantasy
bordrollespil, der handler om ussel politik og blodig borgerkrig. Dette er et komplet spil; du mangler kun
rollespilsterninger for at komme i gang. I "Familie og ære" finder du: - Lette regler for at skabe en karakter,
for magi og kamp. - Beskrivelser af de to dominerende kulturer; de ædle thalenere og de barbariske skovvilde.
- En grundig guide til landet Thallus, dets steder og hemmeligheder.
- Beskrivelser af venner, fjender, forfædre og andre væsner. - To fulde eventyr, og seksten ‘tråde’, som danner
en komplet kampagne.
Kalenderen vil indeholde alle former for forhindringsløb i Danmark, og vil blive opdateret løbende. Hos
Mars tager vi ansvaret for at markedsføre vores brands meget seriøst. Klaus Wilhardt har mange års erfaring
med corporate identity, design og kampagner for en bred vifte af kunder – både private og offentlige. Føler du
dig presset, truet eller kontrolleret af din familie.

:. Står du med problemer, der har med din families ære at gøre. Etnisk Ung tilbyder professionel, anonym
rådgivning. Ekspertisen ligger primært inden for corporate identity, design og art direction samt årsrapporter.
Laurits Tuxens sorg over at have mistet en stor del af sin familie i Belgien synes at være afløst af malerglæde
og et helt specielt blik for Skagens lys. 12 Info frå webansvarleg. udenfor den lille landsby Skuderløse, ca. Et
familiedrevet oplevelsessted og gårdbutik i det gamle mejeri ved Drastrup på Djursland. Personlig og
sangbar. Står du med problemer, der har med din families ære at gøre. man behøver ikke at eje en amerikaner
bil, men blot have interessen.
maj 1945. jeg mistet desverre min mann lille julaften for noen år siden, så julen er ikke noe bra tid for meg.
Klaus Wilhardt har mange års erfaring med corporate identity, design og kampagner for en bred vifte af
kunder – både private og offentlige. Hej med dig. På grunn av opprydding og justeringar vil ikkje heimesida
bli oppdatert ei tid framover.
De siste tre årene har Lene Wold tilbrakt mye tid i Jordan sammen med en far som har drept både sin mor og
en av sine to døtre for å gjenopprette familiens ære.

