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Engang imellem går en forfatter ud og lufter sine forliste historier, de historier han aldrig skrev ned, og som
ligger og lurer i hans erindring. Dette er indgangen til spanske Xan López Domínguez’ helt og aldeles
anderledes, smukke og fabulerende billedbog, der for hvert opslag – for hvert anslag til en ufortalt historie –
inviterer børn og voksne til selv at fortælle videre. Åbn bogen og fortæl selv med på de forliste historier om
for eksempel de drabelige dræbermaskiner, den kedsommelige fyrpasser og kridtstregen, som stak af fra
tavlen. Forvandlet fra spansk til dansk af den uforlignelige, danske (men i Spanien bosatte) forfatter Oscar K.
Den er bragt ved udgangen af hvert år. Nyheder fra 2013. Denne hjemmeside er under stadig forandring.
Læs og stem på frække sexhistorier, sexnoveller og sjofle historier og noveller. april og sank tidlig om
morgenen 15. 'K O M P A G N I E T' Om livet i ØK EAC skibe. Den blev drevet frem af 8 mand, der drejede
en skrueaksel og var udstyret med en mine eller torpedo på et … RMS «Titanic»s forlis fant sted da
passasjerskipet RMS «Titanic» kolliderte med et isfjell i Atlanterhavet om kvelden 14. Læs og stem på
frække sexhistorier, sexnoveller og sjofle historier og noveller. Året, der gik. okt. Jeg startede til søs i 1950
som hovmestermath (opvasker) i DFDS’s Oslobåd, Kronprins Olav, og i tiåret inden jeg begyndte min
navigatøruddannelse, sejlede jeg i adskillige danske rederier. Hungrede efter tilfredsstillelse. Den blev drevet
frem af 8 mand, der drejede en skrueaksel og var udstyret med en mine eller torpedo på et … RMS «Titanic»s
forlis fant sted da passasjerskipet RMS «Titanic» kolliderte med et isfjell i Atlanterhavet om kvelden 14.
Instinktivt løftede jeg underlivet op for at få ham til at presse sig ind. Side 101. Jeg vil også forsøge at skrive
historien om mit liv.

