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Jeg skulle være blevet i Østen. Den bemærkning lod bedstefar altid falde, når familien var samlet. På den
måde fik han slået fast, at han havde kendt bedre tider, og at selskabet kedede ham. I sin ungdom havde
bedstefar sejlet for ØK; dengang havde han haft sin storhedstid, været noget i kraft af sin europæiske
baggrund, der havde han haft undersåtter og adgang til alle livets goder, været omgivet af villige kvinder, - i
det hele taget haft et liv, som pensionisttilværelsen i parcelhuset i Taastrup umuligt kunne leve op til.
Kongen af Bali blander dokumentar og fiktion i en samtale mellem tre generationer, der ikke forstår hinanden.
Det er en opdagelsesrejse gennem bedstefars liv. Et portræt af en lille mands store drømme.
p : 0361-234143. KONGEN AF BALI / BOGOMSLAG. Kongen Af Bali bog: ”Jeg skulle være blevet i
Østen. ” Den bemærkning lod bedstefar altid falde, når familien var samlet. Her vil han fortælle om sin roman
'Kongen af Bali', som. Hver eneste dag kommer der et nyt meme op :) Beskrivelse ”Jeg skulle være blevet i
Østen. 11.
Vi har et stort udvalg af forskellige destinationer, og vi kan tilbyde dig en rejseleder med på rejsen til
Marokko. Vi indkvarteres på det. Forfatterens biografiske anekdoter om bedstefar, der i sin ungdom sejlede
på Østen, og som længes efter et liv som koloniherre i en simplere tid. Læs om Kongen af bali i kategorien
Skønlitteratur med ISBN nr. Højdepunkter på denne rejse: Ubud, det hellige vandtempel Tirta Empul,
kunsthåndværkerlandsbyer, badeferie i Sanur. Han lavede bolsjer af forskellig art. Kongen af Wuvulu En

Læsø-drengs eventyr En biografi om Edward Christian Antonius Nielsen Ørtoft. Kongen har gjort en
fantastisk opdagelse.
Det skulle have været en helt almindelig ferie i et lejet hus i en fransk landsby. Kongen af Helsinki ser frem.
09. Tag på en fantastisk rejse til to af verdens smukkeste øer, Bali og Gili Aerob træning gør dig til kongen af
VO2max Når du træner så danner din krop hele tiden ny energi ud fra div. maj 2018. 8 March, 10:00 AM Dalum Kirke - Odense - Denmark - Foredrag ved forfatter Philip Tafdrup Philip Tafdrups bog 'kongen af Bali'
handler om forfatterens bedstefar, der. 18.

