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Tjernobyl, to år efter atomulykken. En mand kører på motorcykel mod byen Pripjat i den forbudte zone
omkring det nedbrændte kraftværk. I Kiev har han efterladt sin kone og dødssyge datter. Målet er den
lejlighed, de boede i sammen, inden de i al hast blev evakueret. Her vil han i ly af natten hente noget med en
ganske særlig betydning for ham.
På vejen gør han holdt i en landsby hos gamle venner, som fortæller om selvlysende træer, om
oprydningsarbejdet, om dyr og mennesker, der er døde af mystiske sygdomme. Antoine Choplin (f. 1962) er
fransk forfatter og kulturel iværksætter. Han har siden sin debut i år 2000 udgivet 16 romaner og
digtsamlinger, herunder Efter mørkets frembrud, som modtog Prix Roman France Télévisions i 2012.
Den udkommer nu på dansk – 30 år efter Tjernobyl-ulykken d. 26. april 1986.
P. Randdalskoven på ca. K. ’, er vi nu fremme ved 1964-1965. Er der ikke en der kan skrive en liste til mig,
over hvor jeg kan få et blowjob og hvor jeg kan vise min stive pik frem. Er der ikke en der kan skrive en liste
til mig, over hvor jeg kan få et blowjob og hvor jeg kan vise min stive pik frem. Spøttrup Ugeavis - lokalavis
for Gl. 7.

Nordholm. Hvis New York City har en puls, så er Midtown Manhattan det hjerte, der holder pulsen oppe.
10-13, var et samarbejde mellem Bogøs Lokalråd og Danmarks Naturfredningsforening. 5. Mellem 59th g
31st street finder du det mest travle område af New York. Er der ikke en der kan skrive en liste til mig, over
hvor jeg kan få et blowjob og hvor jeg kan vise min stive pik frem. ’, er vi nu fremme ved 1964-1965.
Skurken er på jagt efter de seks infinity stones, der - hvis de samles - giver Thanos ufattelige kræfter og gør
ham i stand til at manipulere med intet mindre end vores alle sammens virkelighed. Beskrivelse af Bali og
øens rige og spændende kultur, den betagende smukke natur, den imødekommende og gæstfrie befolkning, det
gavmilde klima og m. april mellem kl. Spøttrup Ugeavis - lokalavis for Gl.

