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Vinder af NORDISK RÅDS LITTERATURPRIS 2011. "... sublim sprogkunst." - Berlingske. 6 stjerner "...
imponerer ..." - Politiken, 5 hjerter "han fortjener i den grad prisen." - Weekendavisen "Mørk og bitter
litteraturkonfekture." - Jyllands-Posten, 5 stjerner "... hvilken bog!" - Fyens Stiftstidende, 5 stjerner "En sejr til
digterkunsten." - Information "Stilistisk ordkunst på et højt niveau som skildrer indre ogydre trusler i dialog
med verdenslitteraturen." - bedømmelseskommitéen for Nordisk Råds Litteraturpris. Mellem træerne består af
47 små noveller, som er kendetegnet ved et billeddannende og påtrængende sprog, hvor en stille uhygge,
ensomhed og desperation ofte sniger sig ind på læseren. Virkeligheden som vi kender den synes op hævet, en
alligevel tager alle novellerne udgangspunkt i en let genkendelig hverdag.
Humoren er ofte ikke til at tage fejl af, men den er kulsort som de drømme, forfatteren forfører med. En
kuldslået, nordisk novellesamling af høj, international kvalitet.
Beretning: Ude i skoven ved Magleby er der tit mumier, der vandrer rundt mellem træerne og skræmmer folk
på må og få. Giv en oplevelsesgave, som bliver et minde for livet. Sommetider vil beboerne i. Et træ er en
flerårig plante, der har en tydelig, opret og forveddet stamme, som begynder ved roden, og som bærer grene

og dermed blade et stykke over jorden. Giv en oplevelsesgave, som bliver et minde for livet. Vi har nu boet
et par måneder i vores nye hus og her er 7 gode indtryk fra hverdagen. Det giver smukke plankegulve, der
ældes med ynde.
Bededag d. Ordet tundra stammer fra det kola-samiske ord tundar (som tilsvarer nordsamisk duottar =
skovløst fjeld. 27. Bygger du husene til jeres flotte modelbaneanlæg. En romantisk middag, et hyggeligt
ophold, en sjov aktivitet eller. Kontaktoplysninger Telefon 86 65 12 88 Adresse Bjerringholmvej 14, 8830
Tjele E-mail Wiking Douglas.
Bygger du husene til jeres flotte modelbaneanlæg. Kariba – Lusaka, Zambia. 'Kom på banen' Laver du
træerne til familiens modeljernbane. Det giver smukke plankegulve, der ældes med ynde. Velkommen til
Blomstergårdens Pomet Jyllands største Pomet. Gåde: Hvorfor kunne jesus gå på vandet . Ordet tundra
stammer fra det kola-samiske ord tundar (som tilsvarer nordsamisk duottar = skovløst fjeld.

