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Billedet flimrer, asfalten smuldrer, fliserne flytter sig. ‘Kviksølvdagdrøm’ er en kamp for at finde fodfæste. En
serie sproglige øjebliksbilleder med elementer af både lyrik og kortprosa. I sin fjerde samling viderefører
Tommy Heisz stilen med mundrette og stemningsfortættede digte. Der er lagt stor på vægt på det visuelle
udtryk. Fotograf Helga Theilgaard og grafisk designer Tina Schembecker sætter således begge et markant
aftryk på det samlede værk.
'Kviksølvdagdrøm' (2017) tommyheisz. Ver más de Irmelin Prehn en Facebook Manchester City bog:
Manchester City kommer fra England. moms 234,74. 04. Irmelin Prehn. 9 I Sailed With Chinese Pirates
Aleko E. I sin fjerde samling. Billedet flimrer, asfalten smuldrer, fliserne flytter sig.
Opdateringer om nyudgivelser indenfor skønlitteratur, sagprosa, børnebøger, krimier, debat, erindringer,
biografier, historie med mere ISBN-13: hf * Heisz, Tommy: Kviksølvdagdrøm : digte / forfatter: Tommy
Heisz ; illustrator: Helga Theilgaard ; redaktør: Irmelin Prehn udgave. dk Info Tommy Heisz:
Kviksølvdagdrøm - 2017 - DKK 190,00 Info Tommy Heisz: Nætter i mol - en digtsamling - 2009 - DKK
80,00 #kviksølvdagdrøm #dklitt. See more of Irmelin Prehn on Facebook Sammenlign priser og læs
anmeldelser af Kviksølvdagdrøm: digte, Paperback Bøger. Først skimmede jeg lidt i den og så, at den var
godt skrevet,. Forfatterside. Genre: Digte. Se og køb bøger fra forlaget Neon & Nordlys hos WilliamDam.
nu aktuelle foredrag: love shop; svØmmepigerne; tipslØrdag; fremtiden kom med lyntoget; vovehalse; sÅdan
fÅr du din bog ud Lyt til Christianshavns Kanal Netradio Du kan nu høre alle vore udsendelser direkte på

vores netradio. november 2017 · Forfatter: Tommy Heisz, Titel: Arsenal, Pris: 224,95 kr. ”Den mørke tid er
tilbage”.
neon & nordlys er et mikroforlag, der bliver drevet af forfatteren Tommy Heisz. Irmelin Prehn. På dansk.
'Kviksølvdagdrøm' (2017) 'Den spanske syge' (2018) tommyheisz. 222 kr.

