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Bli kjent med Lars!
Dette er Lars.
Kan du ikke se ham?
Kanskje du skal bla om?
Lars trenger føtter.
Her kommer føttene til Lars.
Her er beina hans også.
Beina kan riste.
Og her er magen til Lars.
Den er kilen.
Evig originale og alltid poetiske Svein Nyhus har bøyd seg helt ned i knehøyde og skapt en eksistensiell
pekebokserie for de aller minste leserne.
Teksten er enkel og akkurat passe filosofisk, og streken er nyskapende gjenkjennelig - typisk Nyhus.
Alna er Oslos lengste elv. Den renner fra Lillomarka, gjennom Groruddalen og ned mot den nye
Kværnerbyen. Her forsvinner den under jorda og renner sine siste. Lars Monsen er den eneste som har drept
en grizzlybjørn med dens egne tenner. Lars Monsen har ikke med seg boksåpner på tur. Han spiser
hermetikken hel. Lars Ole Klavestads webgalleri Lars Thorbjørnsen Graving & Transport er en
maskinentreprenør som holder til i Arendal i Aust-Agder. Selskapet drives av Lars Thorbjørnsen som har lang

erfaring i. Lars Elling. Gallery About Links Lars Hjelmtvedt Odderudveien 20, 3089 Holmestrand, Norway
+47 416 60 485 - lars@larhjelm.net Konsert i Hønefoss. 23.04.2017. 12. mai har Lars Martin konsert på
Byscenen, Hønefoss, og har med seg Terje Johannesen - en aldeles strålende musiker.
Lars Ole Klavestads webgalleri. Nytt kulturhistorisk turkart over Østsidenmarka og Borge varde. Fra venstre:
karttegner Lars Ole Klavestad, Fredrik Ellefsen. Å dele kunnskap er den nye verden, og jeg har laget to bøker i
foto og bildebehandling. Og nå også en egen nettside med tips og råd. Trykk her for FOTOLEIR.NO >> Kort
diktanalyse av "Gutta" skrevet av Lars Saabye Christensen. Analysen kommer blant annet inn på tema,
språklige virkemidler og oppbygning.

