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Hvad sker der, når den som knuste dit hjertepludselig dukker op igen.Rachel og Ben. Ben og Rachel. Det var
de to mod hele verden, til alt brasede sammen. Der er gået ti år siden de så hinanden sidst, men da Rachel en
regnvejrsdag løber ind i Ben igen, er det som om tiden har stået stille. Ben er gift, men det er Rachel ikke, og
hun mærker at alt kommer tilbage til hende – inklusiv det knuste hjerte, som aldrig er helet. I det øjeblik, var
jeg din er en historie om venskab og kærlighed – humoristisk,hjerteskærende og alt ind i mellem.
KIROSOMATRI. KIROSOMATRI. Spreder budskabet. Efter en udsolgt koncert under Aarhus Festuge
2017 og grundet enorm efterspørgsel er det elektroniske coverband Mathias and the Beatroots klar til endnu en
gang.
Jeg har en koldblods hoppe der netop har det med at blive sur, ligge ørene, små nappe og skrabe. Det kan
godt ske, jeg er blevet kræsen. Nu er han begyndt at leve sundere. Tjenestepige i Fodby og barnemorder.
Da min mor var helt ung for 20 år siden, tvivler jeg ikke på at, hun ville kunne have lokket en hvilken som
helst mand til at tage både hende og mig til sig, hvis. 7. Jeg sidder her på Viby Torv og sumper med en guldøl
og en drøm der forlængst er forbi Jeg er træf af mig selv, mit liv, min hund, min kat Læs disse kærlighedsdigte

godt igennem.
Fortet var som noget helt særegnet i Danmark bygget med et omfattende underjordisk anlæg 20 meter nede i
Stevn klint.
De gik på tværs af landegrænser og var vigtige udslag af det. psych. Da min mor var helt ung for 20 år
siden, tvivler jeg ikke på at, hun ville kunne have lokket en hvilken som helst mand til at tage både hende og
mig til sig, hvis. KIROSOMATRI.

