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Med sammensatte gestikulerende portrætdigte scanner Niels Frank med røntgenøjne den tid, vi lever i. Små
guder er en digtsamling, der med sin sproglige vitalitet i sig selv er en besværgende hyldest, alt imens tonen er
ætsende selvironisk, til tider kulsort.
Det drejer sig her specielt om fokus på guder eller mytologiske væsner. Kan du ikke finde en gave til ham.
Den gamle gudetro var menneskenes forsøg på at forklare sig de mægtige kræfter i naturen og menneskelivet,
som man føler sig afhængig af, og gerne vil stå sig godt med. Den gamle gudetro var menneskenes forsøg på
at forklare sig de mægtige kræfter i naturen og menneskelivet, som man føler sig afhængig af, og gerne vil stå
sig godt med. Gammeldags kanelsnegle - En opskrift fra Alletiders Kogebog blandt over 39.
I hinduismen er det flere millioner guder, men egentlig er alle bare uttrykk for den ene store guden Brahman,
verdenssjelen. Brahman er den ene guden, og alle gudene er egentlig bare en av Brahmans mange skikkelser,
litt som man i kristendommen snakker om Faderen, Sønnen og Den hellige Ånd. Eller er du i tvivl om, hvad
du som mand egentligt ønsker dig. Her finder du spændende seværdigheder for store og små samt mange
muligheder for at spise og shoppe. Fra den danske og svenske folklore omfatter de bl. Sentralt i de fleste
større religioner er troen på en eller flere guder eller høyere makter. Det drejer sig her specielt om fokus på
guder eller mytologiske væsner. Brahman er den ene guden, og alle gudene er egentlig bare en av Brahmans
mange skikkelser, litt som man i kristendommen snakker om Faderen, Sønnen og Den hellige Ånd. Elverfolk
er en gruppe af overnaturlige væsner fra den nordeuropæiske folketro. Gammeldags kanelsnegle - En opskrift
fra Alletiders Kogebog blandt over 39. Solvognen. Seneste: En kalender, et behov, en accept, en løsning,

endnu en accept. Som du sikkert ved, bor de græske guder på bjerget Olympos, som ligger i Thessalien.

