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Möt Nora Can, Vulneros och Eledy del Edialfie. Emma Lundenmarks noveller och Niklas Nenzéns bilder
öppnar portarna till en värld där trädstammar blöder och kaniner plötsligt intar en stad. Här finns fantastiska
metamorfoser och underbara förvecklingar, men här destilleras också barndomens fasor till ett mörkt
koncentrat som sipprar ut över sidorna. Berättelserna skimrar som de mest förtrollade sagor, men det är sagor
av ett surrealistiskt slag där drömmen är granne med döden.
Hans fru Judith består av 13 noveller och sju bilder. Berättelser och bilder har korsbefruktat varandra – ibland
har den ena slagit rot i den andra, ibland tvärtom. Tillsammans skapar Lundenmark och Nenzén en magisk
plats där fantasin återuppfinner världen.
Emma Lundenmark debuterade 2010 med diktsamlingenOrganica Fläktrum (Styx förlag). Hon har även gett
ut ett flertal egenproducerade häften, uppträtt med poesi, musik och bild och gjort kortfilm.Hans fru Judith är
hennes prosadebut.
Niklas Nenzén har tidigare illustrerat böcker av bland andra Louis Aragon och Eva Kristina Olsson och har
gjort omslag till flera av Sphinx böcker. Han är medutgivare av den surrealistiska serietidningenDiabolik och
har ställt ut teckningar och måleri i Sverige och internationellt.

Båda två är medlemmar i surrealistgruppen i Stockholm.
Lunheim (71/3/43) alias Alfhildhuset, ble bygd av Johan Eliassen en gang mellom 1912 og 1916. Før dette
bodde han hos sine foreldre på Inderberg, fra 1906 også med. Datter av Baltzar Johansson Modh og Helena
Stabell, f. 17/1 1715 på Åker i Bro, Bohuslän. Hun giftet seg 1. gang 13/12 1737 med Hans Torbiörnsson fra
Brunberg i. Verk og samlinger Antall bøker: 174 Allverdens fauna. 22 bind Samlerens Bokklubb.
Kvartformat. Hvert bind har ca. 155-160 sider og har følgende titler:Afrika 1-6. Annonse Her finner du tips til
gode strikkebøker på norskFor strikkebøker på andre språk, se strikkebøker på dansk og strikkebøker på
engelsk. Visste du at 98 prosent av oss krysser anklene i tannlegestolen når vi skal få bedøvelse? Slik er vårt
kroppsspråk Tilbakemeldinger 26. November 2013. Hei Jørn Ove, Hanne og jeg var på Lopud en uke i slutten
av september, og oppdaget allerede første dag en O-post, noe som vakte.

