40 formiddage
Forlag:

Forlaget Mellemgaard

Udgivet:

5. juli 2015

Sprog:

Dansk

Forfatter:

Bent Iversen

Kategori:

Litteratur og fiktion

ISBN:

9788793366039

40 formiddage.pdf
40 formiddage.epub

Bogen er skrevet i løbet af 40 dage. Stort set kun om formiddagen. Den handler om en mand, der er gået på
efterløn. Han sidder ved sit skrivebord og drikker kaffe, læser og hører musik. Hvis han letter sig lidt i sædet,
kan han se ned på vejen. En gang imellem går han ud i haven og kigger. Så går han tilbage igen. Folk spørger
ham, om han kan få tiden til at gå.
Det tænker han lidt over. Hans største problem er tænderne. Hvis bare de ville holde sig i ro. Uddrag af
bogen: Morgenkaffen er drukket, myslien spist, bilerne gasset op og forsvundet. Nu er der kun lyden af en
solsort, der pipper, og lyden af tasterne, der rammer papiret. Jeg ved ikke, om jeg tror på det i dag, men mindre
kan vel gøre det, for det er ikke de enkelte highlights, der afgør det hele. Det er alle de grå formiddage og alle
de stille søndage, hvor intet sker. Jeg er i hvert fald klar med kaffe og på anlægget den bedste musik, lige
sådan noget, mine ører kan lide.
Om forfatteren: Bent Iversen, født 1950 i Odense. Cand.mag. i dansk og samfundsfag. Tidligere
gymnasielærer. 40 formiddage er hans første bog.
Formiddage i hverdagen er som regl der hvor der er mest ro og derfor mest tid til jer. Godt begyndt er et
treårigt projekt, der skal understøtte et systematisk forpligtende samarbejde mellem dagplejere,

vuggestuepædagoger og bibliotekarer i Lolland Kommune. Antikvariske BØGER fra mit lille antikvariat
Skønlitteratur og historie Ved køb af 5 bøger: ½ pris . Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune.
LAGERBESØG Vil du gerne se vores produkter 1:1. Se en liste over alle de kurser der er blevet afholdt.
Selskabet er et kommanditselskab. Se en liste over alle de kurser der er blevet afholdt. Vi er meget
hjælpsomme med at finde en tid, der passer jer bedst. Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune. Vil du
gerne have noget med hjem med det samme, så husk god plads i bagagerummet eller en trailer. Formiddage i
hverdagen er som regl der hvor der er mest ro og derfor mest tid til jer. Gratis Danske Sexnoveller Læs og hør
frække erotiske fantasier fortællinger drømme fiktion fantasi og virkelighed sexhistorier og guides med
sexlege sexoplevelser artikler de grå sider sex forfattere fra Danmark I den Sociale Vejviser kan du få et
overblik over tilbud og muligheder, hvis du ikke trives, har psykiske problemer eller andre udfordringer, som
gør livet svært. LAGERBESØG Vil du gerne se vores produkter 1:1. Skrevet af Svend Feldberg den 25
August 2013 i Kerteminde. Vi lukker efter aftale døren op til lageret søndag formiddage, så det er bare med at
skrive og lave en aftale. Godt begyndt er et treårigt projekt, der skal understøtte et systematisk forpligtende
samarbejde mellem dagplejere, vuggestuepædagoger og bibliotekarer i Lolland Kommune. Selskabet er et
kommanditselskab. LAGERBESØG Vil du gerne se vores produkter 1:1.

