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29-årige Paula har levet et uafhængigt liv i København, siden hun som teenager vendte ryggen til det
hippiekollektiv i Nordsjælland, hvor hun boede med sin mor. Men da hendes mor bliver syg og dør inden for
få måneder, rejser Paula til Lissabon i håbet om at finde sin far, der på mystisk vis er forsvundet. En rejse, som
fører hende tilbage til Portugals fascistiske fortid og til familiens dystre hemmeligheder. Billeder fra Lissabon
er en roman om at betale prisen for sine valg, om blodets bånd og den irrationelle kærlighed. "Et litterært
portræt af en storby, som jeg næsten ikke har set mage til. Det er en meget, meget flot beskrivelse af Lissabon,
hvortil hovedpersonen rejser. Hendes færd gennem byen er utrolig stemningsfuld og båret af forfatterens sans
for byens historie, demografi og arkitektur ... En lovende debut og lidt mere endda. Sprudler af fortællelyst.
Skarpe og spændende figurer og et godt sprog." Go Morgen Danmark "Frank Sebastian Hansen skriver en
smuk rytmisk prosa, sansemættet men ikke overlæsset. Stilen kan minde om Jens Christian Grøndahls".
Kristeligt Dagblad "En selvsikker romandebut om Portugals fascistiske styre set gennem eftertidens på en
gang nærgående og distancerede kameralinse ... forfatteren har styr på de historiske detaljer og er suveræn, når
han panorerer æstetisk dvælende hen over landskaber, byer, ansigter og interiør." Jyllands-Posten "Vellykket
og spændende debutroman som med sin gradvise afsløring af farens liv og gerninger fastholder læseren fra
start til slut." Bibliotekerne

Os der hader Facebook Amagerbanen, Store Magleby station. MAARE Helge. oktober 2016.
MACKINTOSH Allan Roy. Nedenstående er en oversigt med. Rejs direkte på charterferie fra Billund
lufthavn med Bravo Tours. Få enkelt overblik med kun en søgning. Det skulle have været en helt almindelig
ferie i et lejet hus i en fransk landsby. Jeg har efterhånden frigjort mig fra alt det bestyrelsesarbejde, jeg havde
fået rodet mig ind i, så det nu (Januar 2012) er indskrænket til, at jeg er kasserer i. Vi tilbyder forskellige
rejser fra Tyskland blandt andet afbudsrejser, krydstogt m. Søg kun ét sted og spar penge. MAAR Axel.
Færgen WARNEMÜNDE ankommer fra / lægger til i Warnemünde. MADELUNG.
Så idyllisk / fredsommeligt kunne der være kun 10-11 km fra Københavns Centrum i 1957. Fodbold nyheder
fra Superligaen, England, Spanien, Italien, Tyskland, Champions League mm. Spar op til 40%. Search the
world's information, including webpages, images, videos and more. Turistkontoret i Portugal laver hver år
oversigter med de mest besøgte seværdigheder i de forskellige byer og regioner i Portugal. Men huset var ikke
almindeligt. Atletik er en idrætsgren som af består af et antal løbe-, spring- og kastediscipliner. -- Marts
1957. Året, der gik, er en fast rubrik på nyhedssiden.

