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Benz bor sammen med moren sin i en leilighet. Før bodde de på øya, nå bor de i byen. Broren har reist til ei
bedre framtid, og Benz vandrer i et eksistensielt ødeland et sted mellom drøm og virkelighet kjemper han sine
daglige kamper, kjemper for å bevare det som er igjen av en sønderknust, avhengsla verden. Jeg så verden for
tidlig, sier Benz. Med ei god tid i bakhånda og en lusen omverden går det opp for han at han er nødt til å bryte
forbannelsen som renner gjennom blodårene, den forbannelsen som har overlessa faren og bestefaren med
sinne og dårlig samvittighet, som har sendt dem ut for å krige i ødeland, drikkeland, angerland -- strøk som de
aldri kom helskinnet gjennom.
Om det er så veldig barnslig vet jeg nå ikke, for det er jo ikke akkurat underlag til kopper og glass jeg lager.
Jeg syntes jo det er så gøy å lage. 1 I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd
trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet.
Da jeg var i München i fjor hadde jeg så mange artige opplevelser og menneskemøter. Derfor har jeg gledet
meg til å komme tilbake. Men er det egentlig en egenskap. Her står jeg utenfor Rådhuset og velger å gå i

retning mot "Slupsk", gjennom kirkeparken og videre til den sjarmerende bydelen Cicignon. Bydelen ble
oppkalt etter. Jeg vil gjerne komme med et syn jeg hadde i 1972. Jeg ble frelst i 1970 og da begynte jeg å få
drømmesyner som gikk i oppfyllelse. Russland kommer til å angripe. jeg er veldig glad i at pappan kjører
ungene i barnehagen de dagene jeg ikke har jobb, slik at jeg bare kan stå opp, ordne frokost, sette meg ned å
ha en rolig. Salma Dahman (28) - Drømmen min er blitt virkelighet. Jeg har åpnet min egen Rema 1000 på
Nordnes. Jeg var bare seksten år da jeg fikk jobb som pantejente på. Innledning. Mange som besøker nettsiden
jonarne.net vil nok si at den er gjennomsyret av 80-tallet ettersom så mange av de artistene jeg omtaler hadde
sin. På’n igjen. Samme nervekjøret, samme tvilen på meg selv, samme usikkerheten på om jeg egentlig kan
noe som helst her i verden, hvorfor vil de høre på meg. De fleste kvinner rundt om i verden har problemer med
å finne den ideelle antrekk for en anledning. Dette er fordi forskjellige anledninger krever ulike dressing stiler.

