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Det begyndte med nogle tekster stilet til en ung forfatter. De blev lagt op på Colum McCanns hjemmeside, én
hver fredag, og var en mosaik af de råd, han har givet deltagerne på de kurser, hvor han i mange år har
undervist i at skrive skønlitteratur. Det er dels praktiske råd, fx om sprog, om skriveprocessen og om at blive
udgivet. Men det er også tanker og overvejelser, om hvad det at være forfatter gør ved ens liv, og hvordan man
håndterer de spørgsmål, udfordringer og kriser, det fører med sig. Og således også et indblik i, hvordan Colum
McCann selv har oplevet livet som forfatter. Colum McCann er født i Dublin, men bor i dag i New York.Han
fik sit store gennembrud med Lad kun verden tumle sig (2009), som vandt National Book Award og
International Impac Dublin Literary Award og blev en international bestseller.
Historisk Samfund for Vendsyssel har til formål at udbrede kendskabet til Vendelboernes historie - men hvad
er det egentligt medlemmerne får.
'Guide til piger' er en bog om at gå fra at være et barn til at blive.
Sabine Lemire Guide til piger. Da mafia blev ordet - en historisk introduktion til emnet. Michael Falch
spoler ved hjælp af gamle dagbøger og hundredevis af gemte breve tilbage til sin ungdomstid.

BACH E. 'Guide til piger' er en bog om at gå fra at være et barn til at blive. 'Guide til piger' er en bog om at
gå fra at være et barn til at blive. Linn Ullmanns De urolige er en fantastisk bog. Jul da jeg var lille Udgivet:
1993 Gyldendal, København 1993. Der står roman på forsiden, men den er en forunderlig hybrid mellem en
roman og en. Der står roman på forsiden, men den er en forunderlig hybrid mellem en roman og en. Linn
Ullmanns De urolige er en fantastisk bog. J. Resultatet er en farvestrålende, fascinerende og berørende
beretning om skaberglæde og lidenskab produceret af Oscar-vindende Breakthru Films og. Orig. Illustr. Køb
'Til grænsen' bog nu.

