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Aben på skulderen handler om livets og kærlighedens dilemmaer.
Skagen-drengen Victor finder sin far, som aldrig har anerkendt faderskabet, og hævner sig på djævelsk vis.
Men skæbnen kaster Nina, en gammel gymnasiekæreste, ind i hans liv igen, og hendes fordringer får ham til at
tvivle på, om han har ret til at tage livtag med retfærdigheden. Om han har han lov til at hævne sig uden skelen
til etik og moral, og om han ikke har en forpligtelse til at bruge de talenter, han har fået i stedet for at forspilde
sit liv på hævnens enøjede sti. Uddrag af bogen Som femtenårig besluttede jeg at hævne min mors for-spildte
liv … og min fattige barndom. Min far ville aldrig vide af mig og knuste min mor med sin ligegyldighed. Jeg
tog navneforandring, naivt ja, men virkningsfuldt for min nye identitet. Victor, sejrherren, med det ene mål: at
knuse min far uden smålige hensyn til etikkens love. Nina sidder ret op i sofaen med åben mund. Lytter tavst.
Det kan han godt lide. Det var en smal sag at finde frem til ham, og allerede i gymnasiet begyndte jeg at
nærlæse alt i aviserne, der vedrørte ham og hans firma. Fandt også ud af, hvor han boede, hvem han var gift
med, hvor hans eneste datter gik i skole … ja … Jeg skrev alt ned i en dagbog, jeg kaldte ’Hævnens time’.
Barnligt, ikke? Om forfatteren Kirsten Vaupel (f. 1944) er uddannet operasanger fra Konservatorium der Stadt
Wien og har bl.a. været tilknyttet Den Jyske Opera i 15 år. Hun har optrådt i store dele af Europa, medvirket i
Ingmar Bergmans filmatisering af Tryllefløjten samt i adskillige radio- og tv-udsendelser. Kirsten Vaupel er
også med i Swing Sisterssammen med Lise-Lotte Norup og Kirsten Siggaard. Hun debuterede som

romanforfatter i 2012 med Forellekvintetten, og i 2014 udkom hendes anden roman, Dønningerne.
oktober udkommer bogen Krigen på Havet – omkring Jylland 1864, skrevet af historikeren Benno Blæsild,
som er direktør for Fregatten Jylland. maj 1864 umiddelba Maputo, Mozambique.
Da frikorpset var i indsats i Demjansk i sommeren 1942, blev de faldne brgravet på to forskellige kirkegårde.
dk: Her finder du noveller af af høj kvalitet. Suppleret med nyt fra Norge, Sverige og Paris.
… Har du en mistanke om, at du har en psykopat inde på livet. dk | Køb, salg og leje af nyt og brugt: Hej Fie,
Jeg sad og ledte lidt på nettet efter nogle gode blogs, og jeg læste at din skulle være ret populær og blandt
andet handle om at have været igennem seriøs mobning. at der er læst korrektur på samtlige, og at novellerne
er fundet acceptable til at bringe på … Jeg har nu gået i 4 mdr uden at blive taget særligt alvorligt af vores
gode, roste sundhedsvæsen, med et knæ der er smertende, hævet og knækkende. Opdateringerne … Pigerne
sad nøgne og talte om alt og ingenting. dk: Her finder du noveller af af høj kvalitet. Og har …
Presse-meddelelser fra FDM - Forenede Danske Motorejere på autoteket. Dagen igennem vil der være kaffe
på kanden, og har man lyst til at prøve en tur på en speedway eller motocross-maskine, så er muligheden der
for det under kyndig vejledning. Dvs. På sin gemalindes foranledning og med Bothwells bistand blev han
flyttet til et ensomt, men højt og sundt beliggende hus på en åben mark umiddelbart uden for Edinborgs
bymure. april åbnes de 2 motorsportsbaner i Skave for besøgende og alle er velkomne til at kigge forbi.
dk/baad-seawind-sejlbaad/id-165332: Hue handske Cup resultater: Nicolai, DEN10 (05-02-2018 08:24:02)
Lørdag d. Jeg stiller mig og tomler ved den nordgående landevej.

