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"Vi stod på terrassen den dag.
Ville have det langsomt. Fodsålerne brændteog huset krævede sit billede. Kærligheden sad i tapetet derindeog
havde gjort gulvet følsomt. Bordet var silkegråt af solen herudeog stolene hviskede ligesom du gjorde: "Kom,
tyng mig ned med det der er mindst hos dig, kom - "Bente Clod (f. 1946) er en dansk forfatter, digter,
underviser og debattør. Hun debuterede med "Det autoriserede danske samleje og andre nærkampe" i 1976,
med digte, prosastykker og artikler om kvindekamp og kønsroller. Romandebuten fik hun året efter med den
selvbiografiske "Brud".
Sidenhen er fulgt mange bøger. Bente Clod vil belyse det underbelyste og synliggøre kvindens situation i dag
og før i tiden. Hun har også gjort en stor indsats for kunstneres vilkår. Foruden sit forfattervirke har Bente
Clod mange års erfaring inden for skriveundervisning og musikpædagogik. Bente Clod fik Statens Kunstfonds
3-årige arbejdslegat i 1983, senere modtog hun Edith Rode-legatet, Kate Fleron-legatet, og i 2009 Ragna
Sidén-legatet. Blev i 1981 indstillet til den fornemme Nordisk Råds Litteraturpris og modtog
Kulturministeriets Børnebogspris i 2002 for trilogien Englekraft."...Solen i øjnene er fuld af frodig fantasi og
livsglæde og energi..." -Poul Borum, Ekstra Bladet"Der er brød, ukuelighed og sødme i stoffet, og bogen er
endnu en af mange, der i det sidste årti har åbnet for det kvindelige univers på en ny måde." -Stig Dalager,
Aktuelt

Hanerne galer fra alle retninger. De må have sparket tæppet af. Mod en lys baggrund kan man ofte se
gennemsigtige bobler for øjnene ligesom encellede organismer. Indstilling af fokusering.
adgang til Subtropisk Bad (Prisen gælder kun ifølge med børn) Kapitel 1. af den græske ingeniør og …
Danish Songs: Midi and Lyrics, Danske Sange og melodier: Midi og tekster - Solbriller Få solbriller med
styrke, og slip for at at gå og knibe øjnene sammen når solen skinner. Hos gardinbus. Læs og stem på frække
sexhistorier, sexnoveller og sjofle historier og noveller.
Velkommen til Det Vilde Vesten og sommerens store eventyr. De må have sparket tæppet af. Bøj kikkerten
indtil Du kun ser et billede.
Kr. Læs og stem på frække sexhistorier, sexnoveller og sjofle historier og noveller. Tag kikkerten op til
øjnene, og luk nu det højre øje, stil skarpt for venstre øje ved at dreje på centralfokuseringsskruen indtil
billedet står skarpt og klart. På tv2. Et af de første kendte eksperimenter med forholdet mellem forbrænding
og luft blev udført i det 2. Mod en lys baggrund kan man ofte se gennemsigtige bobler for øjnene ligesom
encellede organismer.
dk kan du også se TV 2s populære programmer og kanaler. Hanerne galer fra alle retninger. Howdy every
indian, cowboy and cowgirl. TV 2 er danskernes kilde til aktuelle nyheder, sport, vejr og underholdning.
Øjenafstand.

