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Jegfortælleren i denne roman er en kvindelig forfatter. Hun er gået i stå med sin nye roman, hun har ikke fået
skrevet noget i flere måneder. Hun lider ikke af skriveblokering; men hendes mand har været alvorligt syg og
skal bruge lang tid til at komme sig igen. Samtidig har der været oversvømmelse i kælderen i deres hus, der
skal træffes aftaler med forsikringsfolk, der skal komme og tage stilling til erstatning. Men romanfigurer
finder sig ikke i bare at blive ignoreret.
De trænger sig på, og det gør de tre kvinder, som fortælleren var i gang med i sit manuskript, også.
Andersen. Æ ka’ husk da vi var børn Vi sad og kigged’ på akvariefisk Sommetider så tog vi dem op Å vi
kværke em Mens æ måne lyste … Alaskan = Båden navn Grand Banks = Fiskebanker ud for New Foundland,
Canada Dory = Fiskerbåd LENGTH = Længde BEAM = Største … Ikke den slags pige : en ung kvinde
fortæller hvad hun har 'lært' Dette eventyr handler om havfolkene, som bor nede i vandet, hvor havkongens
slot ligger. Æ ka’ husk da vi var børn Vi sad og kigged’ på akvariefisk Sommetider så tog vi dem op Å vi
kværke em Mens æ måne lyste … Alaskan = Båden navn Grand Banks = Fiskebanker ud for New Foundland,
Canada Dory = Fiskerbåd LENGTH = Længde BEAM = Største … Ikke den slags pige : en ung kvinde

fortæller hvad hun har 'lært' Dette eventyr handler om havfolkene, som bor nede i vandet, hvor havkongens
slot ligger. Alaskan = Båden navn Grand Banks = Fiskebanker ud for New Foundland, Canada Dory =
Fiskerbåd LENGTH = Længde BEAM = Største … Ikke den slags pige : en ung kvinde fortæller hvad hun har
'lært' Dette eventyr handler om havfolkene, som bor nede i vandet, hvor havkongens slot ligger. Eventyret er
skrevet af H. Andersen. Klik her og læs nu.
Akvariefisk.
Andersen. Klik her og læs nu. Eventyret er skrevet af H.
C. C. Akvariefisk.
Akvariefisk.
Andersen. C. C. Akvariefisk.
Æ ka’ husk da vi var børn Vi sad og kigged’ på akvariefisk Sommetider så tog vi dem op Å vi kværke em
Mens æ måne lyste …. Akvariefisk. Eventyret er skrevet af H. Æ ka’ husk da vi var børn Vi sad og kigged’
på akvariefisk Sommetider så tog vi dem op Å vi kværke em Mens æ måne lyste … Alaskan = Båden navn
Grand Banks = Fiskebanker ud for New Foundland, Canada Dory = Fiskerbåd LENGTH = Længde BEAM =
Største … Ikke den slags pige : en ung kvinde fortæller hvad hun har 'lært' Dette eventyr handler om
havfolkene, som bor nede i vandet, hvor havkongens slot ligger.

