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Alma og Bror er ikke bare søskende, de er også sjælevenner. De bor sammen med deres forældre i en lille
landsby nær Tidevandet. og hans døtre Lilja og Signe Her går hverdagen går sin gang; Fodermesteren lurer på
vognmandens døtre Lilja og Signe når de tager solbad i baghaven. Lilja vil være digter og drømmer om at
fange virkeligheden med ord. Men de digte hun skriver til Bror gemmer hun bagerst i en skuffe. Signe er
fandenivoldsk. Hun er begyndt at ryge og har fået pessar. Hun får dårlig samvittighed når hun kysser med
Erik, fordi hun ved at han kun er en overgang. En dag går tiden i stå i den lille landsby. Det er nat da Bror
kører hjem fra festen. Lilja sidder tæt op af Bror. Signe stikker de bare fødder ud gennem bilvinduet og hviner
som om nogen kildede hende med en fjer. Så drøner træet mod bilen. Johanna Thielst, f. 1945, er uddannet
sygeplejerske og kunstterapeut. Hun har boet i udlandet, bl.
a. i kibbutz i Israel og været ulandsfrivillig i Kenya. Har tegnet og malet og skrevet i mange år. Debuterede i
2012 med Dunhammere spidder himlen. ANMELDERNE SKREV OM DUNHAMMERE «Forlaget Batzer
lever primært af at udgive oversatte, nordiske forfatterskaber. Med ‘Dunhammere’ viser forlaget at det også
formår at finde og udgive dansk kvalitetslitteratur når den er bedst. Og så endda groet i den fynske have.
Velkommen til parnasset, Johanna Thielst. Jeg håber, du har mere i skrivebordsskuffen.» – Fyens Stiftstidende
Vi oplever havet på godt og ondt. Side 68.

De må have sparket tæppet af. Ud at sejle. Denne rundtur i Nationalpark Vadehavet er en unik
naturoplevelse, som enten starter fra Tønder eller Rømø. Solen står op og luner mine fødder. 'K O M P A G
N I E T' Om livet i ØK EAC skibe. www. 'K O M P A G N I E T' Om livet i ØK EAC skibe. Fugle (latin:
Aves) er tobenede, landlevende hvirveldyr, der lægger æg og har næb og fjer. Torkil Damhaug, der tidligere
har skrevet formidable spændingsromaner, har næsten overgået sig selv med den nyeste Glashjerte. Ud at
sejle. Vi oplever havet på godt og ondt. De fleste fugle kan flyve og er ligesom pattedyr varmblodede. Torkil
Damhaug, der tidligere har skrevet formidable spændingsromaner, har næsten overgået sig selv med den
nyeste Glashjerte. HverdagOgFest. dk - Lidt til en kedelig hverdag og alt til en fed fest.

