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Genudgivelse i maxipaperback. Stor og spraglet roman i mesterklasse af den tyrkiske nobelprismodtager og
forfatter Orhan Pamuk. DETTE FREMMEDE I MIG fortæller om gadesælgeren Mevlut, som lever det meste
af sit liv i Istanbuls gader. Vi hører om hans families omtumlede tilværelse, hans kærlighedsliv, som starter
temmelig katastrofalt, og om de dramatiske omvæltninger, der finder sted omkring ham. Mevluts skæbne og
eventyrlige liv fra 1950''erne til nutiden knytter sig tæt til Tyrkiets historie, og romanen bliver også en
kærlighedserklæring til Istanbul - byen hvor øst møder vest.
Et 1. Det var ellers noget John virkelig gerne ville, at jeg gjorde, men jeg havde ofte ikke mod til at gøre det.
Maria, min kæreste, havde længe set frem til denne weekend. Det vigtigste i dette citat er for mig de første
linjer idet jeg læser det som at det er en gruppens fælles oplevelser der. Jeg var dengang som 21 årig, ikke
meget for selv at gå i byen og finde mig en fræk fyr til at dyrke sex med. Det er meget billigere at bedrive og
faktisk syntes jeg det er utrolig meget nemmere for mig selv at få post der i gennem. Det vigtigste i dette citat
er for mig de første linjer idet jeg læser det som at det er en gruppens fælles oplevelser der. Forfatter: Navn på
novellen: M eller K bestemmer: Dato: Uddrag af novellen: Ham Dér. Af Erik BROCH, »Fra Viborg Amt«
1964. John.

6.
Det vil kun blive en skitse, fordi det er mit ønske, at interesserede studenter skal kunne udforske
matematikken selv ved at … Er enig i alt det du skriver, med undtagelse af det sidste. M in mand - John der er
nogle år ældre end jeg - tog på kursus søndag aften, og ville være væk indtil fredag. På vej til køkkenet rendte
hun ind i mor. Vi holdt et party, der var fire par foruden mig og min kone og så to af mine venner, den ene af
dem, Niels var desuden min kones elsker. En bytur med alle veninderne gik aldrig stille af sig, og som altid så
hun frem til at danse, flirte og måske lege lidt med nogle fremmede fyre i byen. Det vil kun blive en skitse,
fordi det er mit ønske, at interesserede studenter skal kunne udforske matematikken selv ved at … Er enig i alt
det du skriver, med undtagelse af det sidste. Den anden, Bjarne, ville gerne være det, men havde ikke haft
held til at nedlægge hende endnu. Digital post er en naturlig overgang til et mere digitalt Danmark. Det er
meget billigere at bedrive og faktisk syntes jeg det er utrolig meget nemmere for mig selv at få post der i
gennem.

