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Dette er forfatterens debut og diktene handler for en stor del om forelskelse, svik og ensomhet.
i morgen er jeg der bak horisonten ingenting av det jeg sa var sånn ment du danset med lukkede oyne og sa
forsiktig hva du ønsker kan hende du får det Den ubemannede romsonden har sendt hjem beskjed om hva den
fant på sin farefulle ferd mellom Saturns ringer: Absolutt ingenting, ikke engang et støvfnugg. Jeg var 17 år og
hadde pult mange ganger, men faket alltid. Gutta kom jo før jeg rakk å tenke. Jeg hadde vært på kondomeriet
og kjøpt meg en passe stor rosa dildo. Hun elsket kunst og hatet bøker. Det ble et slags kompromiss for henne
å studere kunsthistorie på Blindern.
Riktignok besto pensum av flere tusen sider, men det. Psykisk krise "Krise!" står det nesten hver eneste dag i
avisoverskriftene. I dagligtalen brukes ordet svært ofte og om de forskjelligste ting og forhold. 19 De som var
blitt spredt på grunn av den forfølgelsen som begynte med Stefanus, reiste omkring, helt til Fønikia, Kypros
og Antiokia. Men de forkynte ikke Ordet. Balders død. Den vakre og rettferdige Balder drømte store drømmer
om at hans eget liv var i fare. Han fortalte æsene om drømmene sine, og de rådslo med. Hun vegret seg lenge
for å fortelle om det hun hadde opplevd. – Du vil ikke ødelegge for slekta og familien. Jeg skjønte det ville bli
bråk om det. Opp Følling. Det vil helst gå bra. Har du hørt den? Kanskje det rent av er din egen bemerkning?
Shame on you! Du har brukt mange penger på å få hoppa. Men hvorfor skal vi ha en egen avgift, særlig

dersom den gjøres progressiv og ligner mer på inntektsskatten? Grunnen til at vi har et statlig.

