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En ung kvinde får job som gymnasielærer. Første arbejdsdag møder hun en mand i toget. Han er gift og har et
barn. Nye rejsende er en fortælling om at kaste sig hårdt ind mod den anden. Om at stå ved katederet og ikke
kunne kende sin egen stemme. Om at føle sig forkert og akavet og fandenivoldsk.
Om nervøsitet og længsel.
Sex og vodka og cigaretter. Om at køre i tog. Om ikke at passe ind og at gå derhen, hvor alting kan gå galt.
Nye rejsende befinder sig et sted mellem poesi og prosa. Et enkelt og præcist sprog giver fortællingen stor
gennemslagskraft og en sitrende intensitet, der rummer sorgfuldhed, desperation og humor. Pressen skriver:
»[…] en meget velturneret og indfølt humoristisk fortælling om at forlade livet som studerende og træde
direkte ud på dybt vand som voksen med alle de usikkerheder og pinlige situationer, det indebærer. Et stof,
som de fleste nyuddannede kan relatere til - jeg selv inklusive. Det er en interessant fase i en moderne
tilværelse at belyse, og et terræn, som slet ikke er udforsket nok, men Høeg har lagt et særdeles vellykket
fundament.« – Anne Skov Thomsen, Nordjyske Stiftstidende »Tine Høeg excellerer i det enkle i sin sjove og
ømme debut […] Det er bare helt enkelt: en sjov og øm minimalisme med en stemmeføring så sikker og en stil
så stram, at man kun kan glæde sig til mere.« – ****, Kizaja Ulrikke Routhe-Mogensen, Politiken »Jeg grovåd

mig gennem Tine Høegs lille æblegrønne, bittersødt forelskede debut på en enkelt eftermiddag. […] alle tiders
sorgmuntre debut.« – Linea Maja Ernst, Weekendavisen »[…] en vedkommende, tidstypisk roman og oplagt
pligt- og lystlæsning for gymnasieelever og deres lærere.« – Christina Englund, Litteratursiden.dk »Tine Høeg
skriver om den unge kvindes liv i yderst knap form. Tekstbilledet minder om et prosadigt, men gennem det får
hun løftet det hverdagsrealistiske til noget større og mere interessant. Det er gjort originalt og med sproglig
præcision.« – *****, Fyens Stiftstidende »Virkelig vellykket og stilsikker debut.« - Melfar Posten
Michael Ehlert Falchs officielle hjemmeside. Et andet sted i Alicante, der er godt til slentreture og
afslapning, er Alicantes Marina.
Her fra forsiden kan du finde rejser, rejseinspiration og svar på dine spørgsmål. Vectron er bygget af
Siemens Mobility, Det blev introduceret i 2010 som både et diesel og elektrisk lokomotiv. Han er også
professionel eventyrer, der bl. Oplev krydstogter i Caribien, Den Persiske Golf m. SAS lancerer i
sommerprogrammet 2018 11 nye ruter fra Danmark. Figurer i den danske tv-serie Matador, produceret i
perioden 1978 – 1981. Velkommen til Aalborg Lufthavns hjemmeside. Supplerende materiale fra Bornholms
Tidende …………… Nye svenske regler rammer hunde- og katteejere på Bornholm: Mere bøvlet at rejse med
hund og kat til/fra Bornholm “Den Magiske Rejsende” – et fordrag med Jesper Grønkjær. a. Ud fra denne side
kan du finde alle de nødvendige og brugbare oplysninger, når du skal rejse fra Aalborg Lufthavn. a. Oplev
krydstogter i Caribien, Den Persiske Golf m. er optaget i “De Berejstes Klub” og i “Eventyrernes Klub”,
blandt nogle af landets mest legendariske globetrotter. Slægtsforskning på internettet. Ud fra denne side kan
du finde alle de nødvendige og brugbare oplysninger, når du skal rejse fra Aalborg Lufthavn. Juli 2017 • 10
procent af nye maskinmestre i København er kvinder Ud af 62 nyuddannede maskinmestre fra
Maskinmesterskolen København er seks af dimittenderne kvinder, hvilket er en usædvanlig høj andel. er
optaget i “De Berejstes Klub” og i “Eventyrernes Klub”, blandt nogle af landets mest legendariske
globetrotter. Her fra forsiden kan du finde rejser, rejseinspiration og svar på dine spørgsmål. v. Jesper er ikke
blot en af Danmarks mest benyttede tryllekunstnere.

