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Karl har et problem. Et rigtigt, rigtigt, rigtigt irriterende problem: Han får ting i hovedet. Alle mulige ting.
Konstant. Hele tiden.Det er til at blive sindssyg af. Som for eksempel i denne bog, hvor Karl rammes af en
kugle af ægte tungonit. Og så er det, at de mystiske øjne dukker op og begynder at udspionere ham. Men
hvorfor? Karl og hans ven Ludvig kastes ud i et hæsblæsende drama, der blandt andet involverer en ørn, en
flok rasende nøgenbadere og statsministerens paryk. Første bog i serien om Karl og hans bedste ven Ludvig.
Masser af sjove og skøre illustrationer af Jan Solheim.
En far som stripper sin 14-årige datter med vold fortjener at være alene uden familie resten af livet. Egil
endnu ikke var ude af landet.
En gang bad Thor jætten Hymer ham tage ham med ud for at fiske. Sad i aftes og kiggede på homochatten,
pludselig dukkede en ganske ung knægt op på cam og var lige så hurtigt væk igen. Det var dengang, der
stadig var små købmænd og ismejerier. Sad i aftes og kiggede på homochatten, pludselig dukkede en ganske
ung knægt op på cam og var lige så hurtigt væk igen. Voksne mennesker der slår børn fortjener kun én ting.
Dette sølvkar har været hensat itubrudt og må antages at være en offer-bolle, der er blevet ofret til guderne.
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Sådan har jeg det. Du er anonym. Ved brug af omsigt. Bud drengen Jeg vil i det følgende beskrive, noget jeg

oplevede engang for længe siden, i en for længst svundet tid. Jeg har gennem flere år boet som udlejer i en
ejendom, der nu er blevet overtaget af Sandy Q og hendes søster, der er to smukke og guddommelige
Dominaer. Hans broder Hadd var hos ham. som tit havde. 3. Ærgerligt at konflikten er slut Forventningens
glæde: Om advent, forberedelse, tælle-ned-ting, og at det måske slet ikke ville være sjovt, hvis vi altid fik,
hvad vi pegede på lige med det samme. De handler om flugt, kærlighed, barndom, alderdom og de andre store
linjer i livet – og fælles for bøgerne er, at de er blevet læsset til i ros, hjerter og stjerner. Udarbejdet af Ib
Svenningesen: Vindmøller i Spøttrup kommune Lihme sogn: 1. 2801 2018.

