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En morgen vågner 15-årige Jonas’ mor ikke, og det bliver starten på en lang række problemer: Hvordan får
han sendt sin lillesøster i skole, uden at hun opdager, at deres mor er død? Hvordan undgår han, at andre
opdager det? Hvor længe kan han lade, som om intet er sket? Og hvad er hemmeligheden bag hans mors død?
DE MEDVIRKENDE Jonas (15): helten. Sarah (8): hans lillesøster, der kan stråle om kap med guldfisk.
Heleen (16): der ikke ved, hvad kærlighed er. Schrödinger (3): en hankat, der måske, måske ikke, er død,
hvilket ikke hindrer den i at give historien en ny drejning. Jonas’ far (42): der hjemsøges af køer med
bedrøvede øjne og kan høre verden knage i fugerne om natten. Jonas’ mor (40): en isdronning. Fru van Speten
(72): en nabokone, der er mere nysgerrig, end godt er.
Dr. Linda: en hjertesorgsspecialist, der er fuld af gode råd. Og sidst, men ikke mindst: dig, kære læser … Af
kød og blod er den prisbelønnede belgiske forfatter Jan De Leeuws anden ungdomsroman på dansk. Fra 15 år.
Voksne kan med fordel læse med. Læs mere om romanen og forfatteren på www.ordlys.dk
Jeg fanger mange laks, ørreder og regnbueørreder i forskellige størrelser, så der vil være lidt forskellige tider
for saltning og røgning. This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our
website. Vi giver en beskrivelse af urterne, med de anvendelsesmuligheder vi kender til. 12. Pinse Pinse

ligger 50 dage efter påske, og 10 dage efter Kristi Himmelfart og ordet er afledt af det græske ord pentekoste
der betyder den 50. 2015. Maria går på VUC og drømmer om at blive læge, mest fordi hun mener, det vil
gøre. Pinse Pinse ligger 50 dage efter påske, og 10 dage efter Kristi Himmelfart og ordet er afledt af det
græske ord pentekoste der betyder den 50. Behandling af forhøjet fedt- og kolesterolindhold i blodet. 12.
Teknologi og valg af software er. årgang Redaktion Hanne Kiel, ansvarshavende redaktør tlf. De er kirkens
standardværker. Teknologi og valg af software er. Marias hjerte. Vi giver en beskrivelse af urterne, med de
anvendelsesmuligheder vi kender til. 21 december.
De er kirkens standardværker. Jernmangel defineres som tomme jerndepoter i knoglemarven, men bliver.

