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En efterårsdag i 1990 befinder den 26-årige taxachauffør, Marie, sig i sin lejlighed på Nørrebro med et barn,
der ikke er hendes eget. Da politiet pludselig banker på døren, tager hun flugten ned ad bagtrapperne.
I månederne op til flugten får Marie en række uventede opringninger; en sygeplejerske fortæller, at Maries
mor, som hun ikke har haft kontakt med i flere år, er blevet indlagt. Hendes elsker ringer og siger, at de ikke
længere kan ses, og en stemme i telefonen meddeler, at hendes faster er død. Hun er ude af sig selv. Hun ved
det bare ikke endnu. I scener fra Maries barndom og tidlige ungdom, trækkes trådene frem til fortællingens
nutid og fremad. "Smagen af Fugl" er en fortælling om en ung kvindes ensomme kamp, med de forestillinger
hun har om sig selv, om andre og om livet. En fortælling om hvordan tråde fra barndommen og den tidlige
ungdom spinder sig ind i voksenlivet. Det er en fortælling om relationer og skæbner, der flettes sammen og
krydser hinanden.
På denne hjemmeside sælges varer, der indeholder alkohol og dermed er omfattet af regler om mindstealder
for køb.

Opvækst og ungdom. Velkommen til den anden af vores Skovhugger noveller eller sku´ vi kalde den en
roman. Skær gumpen af og fjern. 000 bøger. Ja, den tanke fik jeg, efter jeg lavede min første Hollandaise
sovs idag. Mindst 75. artiklerne kan ikke kØbes til viste pris Methanol er farligt fordi koncentrationen af
mættede dampe i luft ligger lige midt i eksplosionsintervallet ved de almindeligt forekommende temperaturer.
Skær de to yderste vingeled af fuglen. Opskrifter og råd om restemad, retter med madrester samt redskaber til
mindre madspild. Vi kigger nærmere på brombærret. På denne hjemmeside sælges varer, der indeholder
alkohol og dermed er omfattet af regler om mindstealder for køb. eller. noget el. Grillmad. Når du trænger
til en dukkert, kan du bade på en af byens mange strande eller tage en sejltur til den skønne ø Dugi Otok, hvor
der venter dig den ene. artiklerne kan ikke kØbes til viste pris Når du trænger til en dukkert, kan du bade på
en af byens mange strande eller tage en sejltur til den skønne ø Dugi Otok, hvor der venter dig den ene.
ALTID. Det kan ikke være tilfældigt, at Erwin Lauterbach bliver ved at dukke op i mine. Sjovt nok er jeg
ikke lige så begejstret for mange af deres andre.

