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Tre utvalgte fortellinger av Argentinas store forfatter, César Aira.
I Den rosa kjolen følger vi en kjole og prøvelsene den blir utsatt for gjennom flere tiår på nittenhundretallet,
med den argentinske pampasen og krigen mellom myndighetene og urinnvånerne som bakteppe.
I Spøkelser hjemsøkes en byggeplass i Buenos Aires av spøkelser på høylys dag.
På taket av luksusbygget som er i ferd med å reises, bor en av arbeiderne sammen med familien sin.
Tenåringsdatteren Patri kjenner en dragning mot spøkelsene, i den grad at livet hennes til slutt står i fare.
I Festival blir en mytisk filmregissør fra Belgia ved navn Alec Steryx invitert til en filmfestival for å vise fram
sine verker. Med seg har han sin kritiske og narsissistiske mor.
Aira regnes som en av Argentinas største nålevende forfattere, og er blant de mest profilerte skribentene i
Latin-Amerika. Han omtaler sin egen estetikk som avantgarde, og improviserer gjerne fram tekstene sine.
En virkelig lekker helforet kjole i chiffon besatt med små hvite perler og paljetter i et lekkert mønster over
bysten. Kjolen har korsettsnøring i ryggen. LANG KJOLE - BLÅTONET ZIGZAG: Fantastisk lekker lang
kjole i one size. Lekkert zigzag mønster i nydelige blåtoner. Kjolen er a-formet og har masse stretch i seg og.

Dåpskjoler i hvit engelsk broderi. De to første avbildede kjolene her er utsolgt, men jeg har andre nydelige
stoff som jeg nå syr av. Fasongen og lengden er. Totland trekker fram den rosa kjolen fra forlovelsesbildene i
Slottsparken som en favoritt - og mener dronninen er like flink til å kle seg i dag. -80% klÆr. vi rydder og
gjØr plass til nyheter! KJOLE-KOPI: Flere har bitt seg merke i at Oscar-kjolen til supermodell Karlie Kloss (t.
v.) er påtakelig lik kjolen Gwyuneth Paltrow var iført på Oscar. Søt kjole fra Mini A Ture i vasket denimlook.
Kjolen har korte ermer og kan b. Motetabbene du må unngå i bryllup … ellers vil få mange uønskede blikk.
En evig utfordring blant kvinner er hva man skal ha på seg i bryllup. SØKETIPS! Benytt søkefeltet øverst og
trykk ENTER! Skriv inn stikkord f.eks Cowboy, Abba, Disco, 70 tall, Pirat, Toga, Strømper, Hansker, Tenner
og så videre og. Nedtellingen og ventetiden frem til flytte dato ble brått mye kortere enn vi hadde ventet, og nå
har vi allerede bodd i den nye leiligheten i en hel uke.

