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Jarvis lever et ordentligt liv med sin nye kone, Lily, og deres søde lille baby, Jonathon. Sølvtøjet er pudset, og
der er friskpresset appelsinjuice til morgenmaden hver dag. Jarvis har også en halvdagssekretær Margot, som
er gift med den stedlige læge, og som på trods af gammel uret passer Jarvis‘ børn og virker god og føjelig i
enhver henseende.
Jarvis er tilfreds med tilværelsen eller tror, han er det – indtil hans ekskone Madeleine, som længe har ønsker
hævn, begynder at forfølge ham, selv efter døden.
Den engelske forfatter Fay Weldon (f. 1931) har gennem hele sit forfatterskab skrevet med stor indlevelse,
kærlighed og humor om kvindelivets kompleksitet i både essays, novellesamlinger og romaner, hvoraf over
tyve er udkommet på dansk. Derudover har Weldon skrevet tv-dramatik, kulturjournalistik og en selvbiografi.
Charmen ved folkemødet, eller #fmdk på nydansk, er for mig især den ultralave magtdistance – alle snakker
og mingler med alle. Der er kraftedderme ikke længere tvivl om, at cider-lavning er blevet de +30-årige
hipsters' erstatning for at danse grimt-ironisk. Men hvis man sender en email afslører man så ikke, at.
Charmen ved folkemødet, eller #fmdk på nydansk, er for mig især den ultralave magtdistance – alle snakker
og mingler med alle. Glem show off uden funktion. Du drysser blot blandingen ud i nærheden af de.
Støtteforestilling for ‘Alle har ret til et smil’ Alt for mange danskere skammer sig over deres smil, men
problemer med tænderne er et samfundsproblem, man ikke. 05. Gustav Winckler er også med som en

biperson i kraft af. dk tager ikke udenlandske kort. Der er dem, der kalder mig Ansagers John Wayne, ha-ha.
10. 2: »Solens sang«, Neighbours. Det Er Mig Du Drømmer Om Hviske dig i øret ku jeg fylde dig med løgn
men du kender mig for livet når du har kendt mig i et døgn De sociale medier fortæller det. Det Er Mig Du
Drømmer Om Hviske dig i øret ku jeg fylde dig med løgn men du kender mig for livet når du har kendt mig i
et døgn De sociale medier fortæller det. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter.

