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Beskrivning
Författare: Lee Dong-Hee.
Denna antologi med moderna koreanska noveller av i sitt hemland välkända författare ger en
fin inblick i den sydkoreanska litteraturen av idag. Kim Dong-Ins berättelse "Potatis" ställer
moraliska frågor om kvinnans rättigheter under debatt, medan andra noveller har landsbygden
och dess människor som motiv och miljö. Det koreanska kriget och även den japanska
ockupationen utgör också en mörk fond för flera av författarna. Realistiska, humoristiska,
historiska, existensiella och djupt mänskliga texter utgör en målande provkarta på modern
koreansk berättarkonst av idag, och imorgon.
Ur pressen: 'Sällan kommer koreansk litteratur ut på svenska. Därför är en novellsamling som
denna en glädjande tilldragelse. Urvalet ger mersmak.' Ulla Siljeholm i Bibliotekstjänst.
Lars-Olof Franzén framhåller i sin recension (DN 041012) att Sydkoreas moderna litteratur är
både estetiskt och etiskt avancerad och inte exotisk som säkert många tror. I denna antologi
med tio noveller speglas både kärlek, smärta och landets svåra motsättningar. De starkaste
berättelserna är de som handlar om fattiga bönders misär. Flera av novellerna knyter an till
kriget på ett sätt som är både satiriskt och ironiskt. I En backsippa skildras en by där alla män
är borta och som därför inte blir utsatt för beskjutning. En trupp amerikaner slår läger där och
står och skriker efter kvinnorna utanför huset där de tagit sin tillflykt. Deras föreståndarinna

en äldre, rynkig kvinna sminkar och klär upp sig och går ut till soldaterna för att flickorna ska
slippa offra sin dygd.
Marie Louise Ramnefalk (SvD 041015) kallar boken en livfull rapport om Korea under 1900talet med fängslande noveller. Hon avslutar sin recension: Vanligare än komik är vemod och
melodramatiska slut. Men faktiskt kan det tårdrypande kännas lika osofistiskerat friskt som det
ibland tveklösa moraliserandet. Flyganfall, magra åkrar, kärlek, allt hanteras graciöst med
novellprecision och sagoton, distans och inlevelse'.

Annan Information
Denna antologi med moderna koreanska noveller av i sitt hemland välkända författare ger en
fin inblick i den sydkoreanska litteraturen av idag. Kim Dong-Ins berättelse "Potatis" ställer
moraliska frågor om kvinnans rättigheter under debatt, medan andra noveller har landsbygden
och dess människor som motiv och miljö.
31 mar 2010 . Skriven under Koreakriget parodiserar den den tidens propaganda. De flesta av
Tenns . Denna novell och ett par andra stycken i boken, bland annat ett om Mark Twain, gör
att denna rätt lättviktiga samling ändå är läsvärd. Efter Palmsöndag gav ... Idag noterade han
hur en regnskur hade hejdat sig just.
Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang
och övrig information om Stockholms stadsbibliotek.
12 okt 2004 . Regnskuren och andra koreanska noveller. Övers. Byung-Eun Choi och K
Gunnar Bergström. Heidruns förlag. Bröderna har inte setts på trettio år. På flykt söderut från
Nordkorea skiljer ett flyganfall dem åt och båda fruktar att den andre är död. Saknaden präglar
dem. Och när den äldre broderns.
SL borde istället publicera noveller eller rent av romaner, för den tid det tar när tågen ”råkar”
ut för signalfel hinner både den ena och den andra oönskade, elaka .. Koreansk gran. Blågran.
Coloradogran, en stor på En del har försvunnit, en del nytt har kommit till och gräset, två
mindre som inte tagit sig lika bra bredvid.
26 okt 2013 . skalig odling på andra sidan. Inre ringvägen. Detta är ett mellanting som vi kallar
stadsbruk, säger Lena Fri- blick. Tanken är att privatper- soner ska odla för ekono- misk
vinning – och sälja lo- kalt. – Ett hektar kan enligt bönder ge upp till 300 000 kronor. Bara
utanför Bo- tildenborg i Ögårdsparken finns tre.
Ändra Starta Stockholm, Stockholm. kolla E-post: E-poﬆ: tänka lämna såsom filmer ﬁlmer
kontakt bygga sagt Bybrunnen norra skapat ordet Thomas Länk IT Bra D .. Adolfs omgångar
Tips: Quality läsarna klubbarna handlingen Coopers Solid introducerade Privatperson Hunter

Korea Quiz registreras regiﬆreras Vardag.
26 okt 2010 . According to the "2010 Annual Broadband Study" by Oxford University, Korea
has the highest level of broadband leadership among the 72 countries ... D Skulle jag sätta
oddset på denna turnering skulle mitt odds nog ligga på 1,01 medan de andra kanske skulle ha
99,9;) Så bli inte förvånade ifall det.
2017-10-14, Dagens Nyheter · Juncker: Om vi tillåter Katalonien att separera kommer andra
göra likadant. 2017-10-13 .. 2016-12-23, Dagens Nyheter · Din största glädje – en nyskriven
novell av Linda Boström Knausgård. 2016-12-23 .. 2015-03-17, Aftonbladet · Sydkoreanska
glädjen efter Zlatans utspel. 2015-03-17.
8 CITYVÄRLDEN SPECIAL VARJE TISDAG I CITY på den döde al-qaida-ledaren eller
andra bevis och efter att Vita husets version om händelseförloppet flera gånger ändrats ...
Därför öppnade det koreanska bilmärket en webbshop som säljer kläder, inspirerade av
artisterna i reklamfilmen, under varumärket Hamstar.
Åtta nya fant. 15 kr. Beställ Artikeln har lagts till i din varukorg. Regnskuren och andra
koreanska noveller · Dong-Hee, Lee. INBUNDEN, Svenska, 2004. Lagerstatus: Slut i lager.
Leverans: Leverans 2-10 dgr. Ur pressen: Sällan kommer koreansk litteratur ut på svenska.
Därför är en novellsamling som den. 188 kr. Beställ
Abridged English version [Swedish]. 37759/73905, Regnskuren och andra koreanska noveller
[Swedish] (ISBN: 91-631-4458-1) / Bergström, K. Gunnar; Choi, Byung-Eun / Torsby:
Heidrun [Sweden], 2003. 196 s. [Korean]. 37760/73905, Rehnman, Mats: Doktorê hemû tiştan
dizane [Kurdish] (ISBN: 91-971618-0-2) / Karvani,.
I dragkampen mellan västerländska, ryska, japanska, koreanska och kinesiska intressen hade
det inte blivit .. vanligen betyder varje regnskur ett strömavbrott i hela staden. Regn i
Darjeeling betyder ett liv med .. noveller var underbara, och det var mycket lärorikt att få se
andra besökare i Indien från Europa genom hans.
läggersignäsvis denljuderi gry-ningen hörsvidjam-session varabra nog brutetackord andrasorte-ring tidigare klyfta har diskförtörstig. 1 tycksglädje-lösaminer .. lr över-träf-fadefiender
gårsjömanibland släkt som harränder kungs-fisk for-dons-koll bakdel allmänupp-rörd-het
tretton korean kännersig bort-kommen djärva.
Regnskuren och andra koreanska noveller. Denna antologi med moderna koreanska noveller
av i sitt hemland välkända författare ger en fin inblick i den sydkoreanska litteraturen av idag.
Kim Dong-Ins berättelse "Potatis" ställer moraliska frågor om kvinnans rättigheter under
debatt, medan andra noveller har landsbygden.
. genom familjeterapins praktik och idéer · Farfarshistorier från Ösö · Anna och den franska
kyssen · Regnskuren och andra koreanska noveller · Kongl Vitterhets Histoire Och Antiqvitets
Akademiens Manadsblad. Levande död · Drano den fruktansvärde · Gastronomisk kalender
2015. Till bords i paradiset : mat och trädgård.
. https://www.resdagboken.se/p/1800093-full-moon-och-andra-aventyr
https://www.resdagboken.se/p/1800094-stradbroke-escape-orientation-camp ..
https://www.resdagboken.se/p/1802000-smack-in-the-middle-of-the-atlantic-ocean
https://www.resdagboken.se/p/1802001-novellen-ar-klar.
Lee arbetar i ett amerikanskt marketenteri och upplever dagligen kulturkrockar och
rasfördomar mellan öst och väst. Där blir hon också vuxen och kär, slits mellan olika män och
familjetraditioner. Regnskuren och andra koreanska noveller (2003). ISBN 91 631 4458 1.
Potatis av Kim Dong-In. Regnskuren av Hwang Sun-.
. VARA 82397 HAN 80849 INOM 80634 HÄR 80473 OLIKA 77310 EFTER 77174 DÄR 77169
ANDRA 76505 MYCKET 75386 HUR 75189 FÅR 73552 GENOM .. 247 NYFÖDDA 247
NOVELLER 247 NÄRMSTA 247 MOTIVERAD 247 MÖTES 247 MEDLEMSSTATERNA 247

LOVISA 247 LANDSTINGSSTYRELSEN 247.
22 nov 2012 . Med detta sätt att numrera var den första åldern guldåldern, den andra
silveråldern, den tredje kopparåldern och den nuvarande är järnåldern. Detta kan ... Här får
man ”allt”: de klassiska novellerna med sällsamma händelser, av och till med märkliga
gudomar som väntar i kulissen på att ta över världen.
TA BORT. Titel. En helkväll. Upphovsman. Soh, Ki-Won. Klicka här om du vill veta mer om
författaren och om författarens övriga verk. Typ. noveller. Originalspråk. koreanska. Ingår i
samlingsverket. Namn. En helkväll. Utgivningstid. 2003. Språk. svenska. Ingår i
samlingsverket. Regnskuren och andra koreanska noveller.
Det andra målet has 173 ratings and 7 reviews. Angela said: Jag blev otroligt fast för den här
boken, och läste den från början till slut i en enda sittn.
Kontakta DN | Prenumerera | Ändra adress tillfälligt | Annonsera | Om DN & DN.se | Teknisk
info. Utgivare: Jan Wifstrand. Allt material på DN.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
2 jul 2011 . Koreansk Litteratur Litteratur. . Även vad denna typen av litteratur kallas på
Koreanska, den innehåller oftast en mening med kloka meningar och sedan ska den som läser
den fundera ut vad som menas med det, vilket var väldig vanligt på den tiden .. Antologin
Regnskuren och andra koreanska noveller.
Regnskuren och andra koreanska noveller / översättning av Byung-Eun Choi och K. Gunnar
Bergström. Medverkande: Bergström, Gunnar, 1932- [trl] | Choi, Byung-Eun, 1937- [trl].
Materialtyp: materialTypeLabel BokFörläggare: Torsby : Heidrun, 2003Beskrivning: 196 s. ; 22
cm.ISBN: 9163144581.
Jämför priser på Regnskuren och andra koreanska noveller (Inbunden, 2004), läs recensioner
om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Regnskuren och andra koreanska
noveller (Inbunden, 2004).
30 jul 2004 . Pontus Kyander läser koreanska noveller. Av: Pontus Kyander. BOKEN.
Regnskuren och andra koreanska noveller. Översättning av Byung-Eun Choi och K Gunnar
Bergström. Heidruns förlag. Alla som tillbringat någon tid i Korea vet hur förvirringen om de
sociala koderna tilltar efterhand. Det väsentliga är.
Men andre. Digtere, forst og fremmest Schack Staffeldt, bruger nok i Ensta- velsesrim frie
Former som Tal Kald, Siel Vw1d, Field Skffll,. Smiil hd, Gran Strand, Skin Lind, kun Mund,
hen .. landligge hadde anslags historier, både sagn og eventyr, til under- ... en regnskur sokte
ly under et berg, og som sovnet og pludselig.
26 dec 2015 . Jag gillar rum med koreansk stil. .. My money is gone by the second of every
month. andra april April second PÃ¥ min andra fÃ¶delsedag fick jag ett mjukisdjur i present.
On my second .. InnovativeLanguage.com - All Rights Reserved; Seoul noun Seoul noun
Examples Seoul Ã¤r Syd Koreas huvustad.
30 sep 2017 . Samt på Koreanska restaurangen Kimchi i Parnell-streets Chinatown. Med trötta
. Sen bar det av på smala och krokiga vägar efter Atlantkusten, med tighta möten med
hyrbilar, franska husbilar och andra turistbussar, fram till Baby Cliffs of Moher. .. Regnskur
tillbringades under markis med en cerveza.
LIBRIS sÃ¶kning: Regnskuren och andra koreanska noveller.
. andmat; andning; andningen; andnings-; andningsvgar; andra; andra rsstuderande; andraga;
andragande; andre sekreterare; andrepilot; anekdot; anekdotisk .. l nd/hft; l nda ngon till heder;
l ndstycke; l nefrm n; l ng i ansiktet; l ng novell; l ngbent; l ngd; l ngdhopp; l nggrund; l ngkok;
l ngmodig; l ngre; l ngsam; l ngsefter.
Jag har haft förtjusande sällskap på resan i form av tre svenska blondiner, av vilka en skulle
stanna över vintern i Afrika och de två andra skulle improvisera sig fram ... Bussen avgick
från Dharamsala 19.30, och med mig som ressällskap ända fram till Dehra Dun och längre

hade jag ett par, en ung koreanska och hennes.
2 jun 2014 . Enär bolaget numera återinlöst samtliga, för erläggande av andra förmögen-.
ETATION .. Senare på kvällen samlades man till samkväm med program. andra.
Stridsmanöver började i natt. 3 divisionens stridsövningar började senaste nait under led- ning
av .. regnskurar, åska, svalare. I Kym- mene.
Pris: 126 kr. inbunden, 2004. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Regnskuren och andra
koreanska noveller av Lee Dong-Hee (ISBN 9789163144585) hos Adlibris.se. Fri frakt.
18 Nov 2014 . Ett omfattande test. Översätt orden från svenska till spanska.
27 apr 2013 . På så sätt skulle Kiruna kommun stå på kontrakten och lägenheterna skulle i sin
tur kunna hyras ut i andra hand till personalen.. YLE - 27 apr 13 kl ... Foto: Scanpix Juholt,
Idol och bröderna Herrey, det är något som läsarna av det allra sista numret av
musiktidskriften Novell kommer att möta. Kulturredaktör.
文献传递. 15. Regnskuren och andra koreanska noveller. Book. ISBN : 9163144581. 文献传
递. 16. Kriminalitet som livsstil. Book. 作者 : Bergström, Gunnar. ISBN : 9197336440.
Subjects : Brottslighet ; Livsstilar ; Kriminalpsykologi ; Criminal career patterns ; Professional
criminals. 文献传递. 17. Kriminalitet som livsstil. Book.
Iran berättar: Dans på slak lina elva noveller, 2004, , Talbok. Dublin 4 berättelser, Binchy,
Maeve, 2004, , Talbok. Kaukopartio, Palaste, Onni, 2003, , Talbok. Regnskuren och andra
koreanska noveller, 2003, , Talbok. Machoslampor, Califia, Patrick, 2003, , Talbok med text,
Punktskriftsbok. Minuuttinovelleja, Örkény, István.
och, att, det, i, på, är, jag, en, som, med, för, inte, har, till, av, om, så, den, men, de, ett, vi,
man, var, nu, kan, ska, han, när, sig, du, mig, från, eller, vad, bara, här, då, lite, vara, hon, bra,
där, alla, kommer, får, hur, blir, ju, ut, min, efter, hade, skulle, ha, vill, mycket, också, upp, in,
än, idag, säger, finns, mer, få, år, över, andra, bli,.
andningen andnings andningsorgan andnöd andnöds ändock ändpunkt andra ändra ändra kurs
ändra sig andraderivata andrag andraga andragen andrager .. Korea korean koreansk
koreanska koreograf koreografi koreografisk koreografiska korg korgblommig korgblommiga
korgblomstrig korgblomstriga koriander.
8 jun 2016 . En dag då jag körde på andra färger. Höga shorts, sneakers och linnet med en
evighetsfläck som . beklagar för ögonchocken ni måste upplevt *styrkekramar* <3. Älskar att
jag inledde detta inlägg med att påpeka bristen på textmängd - för att sedan följa upp detta med
en liten novell kring varje utstyrsel.
Han skrev ett trettiotal noveller, varav sju nu översatts till svenska och samlats i en bok som är
vackert illustrerad med färgbilder på kamelior. Han skriver . Hans fångvaktare tillät honom
bara skriva ett brev hem per månad – på papper som inte var större än ett vykort. Regnskuren.
och andra koreanska noveller. Potatis av.
30 sep 2012 . Behöver lära mig lite mer frisyrer till mina korvar. Har ju bara 9 stycken så det
kan ju bli lite körigt. Just nu gar jag dem bara nersläppta och sedan resten av håret i en knut
där bak, men tycker jag liknar någon slags 90-talsindian när jag har så.. Får leta efter lite
snygga frisyrer att ha :).
Denna antologi med moderna koreanska noveller av i sitt hemland välkända författare ger en
fin inblick i den sydkoreanska litteraturen av idag. Kim Dong-Ins.
. lin koreanska_N_s1 = regN "koreanska" ; lin kossa_N_s1 = regN "kossa" ; lin kota_N_s1 =
regN "kota" ; lin kåpa_N_s1 = regN "kåpa" ; lin krabba_N_s1 = regN .. lin regndroppe_N_s2 =
s2 "regndroppe" ; lin regnrock_N_s2 = s2 "regnrock" ; lin regnskur_N_s2 = s2 "regnskur" ; lin
rehabilitering_N_s2 = s2 "rehabilitering".
Regnskuren Och Andra Koreanska Noveller PDF Corroventa Avfuktning AB - Produkter för
hantering av.

Att växa upp under inbördeskrig och ockupation (inte minst USA-ledd!) är vanligt, men sällan
beskrivet. Det kala trädet av en av Koreas mest framstående författare, Park Wan-Suh, är dock
ett. Regnskuren och andra koreanska Noveller. Book. Swedish. Available.
Mitt andra köp på rean var en katalog från en utställning på Musée national d'art moderne
1975, abstrakta teckningar av stora och små namn. Fin att bläddra i och ... Vi råkade tjuvlyssna
på två koreanska flickor som ville beställa 20 stycken exemplar av butikens tygpåse, av oklar
anledning. Jag tittade på planscher för.
6 mar 2012 . På svenska finns tidigare en av Han Malsuks noveller, i samlingen ”Regnskuren
och andra koreanska noveller” (Heidrun, 2003), men ”Bortom gränserna” är den första av
hennes romaner i svensk översättning. Det är en lågmäld och enkel berättelse om en kvinna,
Yujin, som i en period av personlig kris.
rater som man inte sett på årtionden, fanns många historier att berätta. .. Ett varmt tack också
till alla andra samarbetspartners, .. Republiken Korea framförde via president Tarja Halonen
sitt tack för det till minfartyget Pohjanmaa. hotet från sjörövarna ökar kostnaderna. Minister
Merja Kyllönen var särskilt nöjd med att.
. olsen olliver olle123 olivetti oklahoma oi9a ohmygod ogf3nq oddset ocean oakley nvidia
nunna novell nopass none Nisse nilson nilecity nikola nifesoj nielsen .. korkort korken korean
kooper konung87 konkel konfac konami kona komvux komplicerat kompizs kompisarna
kompis12 Kompis kompass kommpis kommerin.
18 Nov 2014 . Ett omfattande test. Översätt orden från svenska till spanska.
29 jun 2005 . Ariel skrifter: Pilv, Aare Äntligen, oavlåtligt Bifall, Viiding, Elo För en stämma
Bifall, Ehin, Kristiina Som en tiger bland likadana randiga Bifall, Heidruns Förlag: Byung, Eun
Choi (red) Regnskuren och andra koreanska noveller Avslag, Leopard Förlag: Beyala,
Calixthe Vår förlorade heder Bifall, Somoza, José.
14 okt 2004 . Regnskuren och andra koreanska noveller Övers: Byung-Eun Choi och K
Gunnar Bergström 196 s. Heidruns Förlag ”Regnskuren och andra koreanska noveller”, i
utmärkt översättning av Byung-Eun Choi och K Gunnar Bergström, kan man läsa som en
livfull rapport om Korea under 1900-talet. Det berättas.
. ANDORRANSK ANDORRANSKA ANDRA ANDRABAS ANDRAG ANDRAGA
ANDRAGANDE ANDRAGNING ANDRAGSKNAPP ANDRAKE ANDRALEDARE ..
KORDIALITET KORDONG KORDONGLIST KORDONGTRÄD KORDVÄV KOREAN
KOREANSK KOREANSKA KOREOGRAF KOREOGRAFI KOREOGRAFISK.
28 feb 2016 . Denna antologi med moderna koreanska noveller av i sitt hemland välkända
författare ger en fin inblick i den sydkoreanska litteraturen av idag. Kim Dong-Ins berättelse
”Potatis” ställer moraliska frågor om kvinnans rättigheter under debatt medan andra noveller
har landsbygden och dess människor som.
Med andra ord en 75-åring kan vara hur vital som helst och året därpå är han/hon verkligen
gammal och trött eftersom livsklocka är inställd på 77 år. .. Italien..1 Japan..1 Jemen..1
Jordanien..1 Jugoslavien..1 Kamerun..1 Kampuchea..1 Kanada..1 Kazakstan..1 Kenya..1
Kina..1 Kirgizistan..1 Kiribati..1 Korea..1 Kosovo..1.
Jag gillar rum med koreansk stil.com .com . ... All Rights Reserved Respect verb Respektera
verb Examples respektera andra respect others Jag respekterar dig. älska en kvinna love a
woman . .. InnovativeLanguage.com - All Rights Reserved Shower noun Skurar noun
Examples regnskurar rain shower © www.
2017-11-22, Svenska Dagbladet · Hans dröm: Ena koreahalvön med en gemensam konsert ..
2017-11-15, Regeringen · Remiss av promemorian Beskattning av elektroniska cigaretter och
vissa andra nikotinhaltiga produkte .. 2017-09-15, Dagens Nyheter · SMHI: Kraftiga
regnskurar väntar – risk för översvämningar.

Med herr Han har Hwang Sok-Yong skapat en av samtidslitteraturens stora, oförglömliga
gestalter, en koreansk motsvarighet till Pappa Goriot. . Som inkallad militärdoktor under
Koreakriget vägrar han att låta partipamparna och deras släktingar gå före de sårade i vårdkön.
. Regnskuren och andra koreanska noveller.
Som ni andra långmatematiker säkert vet så innebär även en 5 lektioners efterstjälk praktiskt
taget matematiskt självmord, då det kommer nya grejer hela tiden samtidigt. Känns förjävla
tungt. ... Under tisdagens regnskurar organiserade jag i alla fall om i hela rummet och lade till
en tredje garderob som jag är störtnöjd med!
Sagosamlingen, som Perrault år 1697 gav ut i sin sons namn, och som innehöll både sagor,
berättelser, och en novell, blev en stor framgång för ämbetsmannen Perrault. Andra alster som
ingick i “Gåsmors sagor”, var bland andra “Åsnehud”, “Askungen”, “Törnrosa”, “Blåskägg”,
“Mästerkatten”, och “Riquet med tofsen“.
19 maj 2017 . Hon bor i släktens herrgård tillsammans med sin koreanska morbror. Morbror
som åtrår rikedomarna samlar på erotisk konst. Hideko har sedan liten flicka fått högläsa
erotiska noveller (bland annat Markis De Sade) för morbror och hans rika liderliga vänner. EN
FICKTJUV, Sook-Hee, som aldrig fått lära sig.
Höst i min hjärta (Drama - 2000) Song Hye-kyo talar om Ättlingar av solen och Song Joong-ki
2016/05/05, Source. Det finns flera dramer som påminner oss om Song.
Bus Terminal 20 km bort på andra sidan staden, fick genast en billig buss till Chandigarh. (140
rupier) och for .. öknen med ett paraply mot en ursinnig regnskur som bara blötte benen
medan solen ändå lyste för fullt. ... berättade därifrån om det rådande kaoset förtjänar en
novell för sig, särskilt historien om en ukrainsk.
Östasiatisk litteratur på svenska 19301978: en annoterad bibliografi över kinesisk, japansk och
koreansk skönlitteratur. Borås 1978. (stencil) A selective guide ... 244 Häradshövding Yins
avrättning och andra noveller frän kulturrevolutionens Kina av Chen Johsi, förord: Simon
Leys; övers. Harriet Alfons; granskning Göran.
groena strukturer som parker och smaa skogsomraaden i staederna har laenge faatt vika undan
foer andra intressen som ansetts viktigare. fiskefoeretaget akros fiskeflotta .. oversvaemningar
har vi haft haeftiga regnskurar med stor volym nederboerd paa liten yta paa kort tid har vi
redan sett i sommar. vi oenskar foerstaas.
. andorransk av_1_gul Andorra pm_nlp_sverige ändpunkt nn_3u_salong andrabas
nn_2u_sten andrabil nn_2u_mening andra bullar nnm_ip0_honoratiores .. fickplunta
nn_1u_flicka fickspegel nn_2u_nyckel ficktjuv nn_2u_stol fickur nn_6n_bord fiction
nn_0u_hin fiction-novell nn_3u_tid fideikommiss nn_6n_system.
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