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Sømandshistorier er historier, der er sande. Eller næsten sande, thi hvor der er søfolk og skibe, findes også
Klabautermanden og Den flyvende Hollænder. I denne dejlige og originale samling af fantastiske
sømandshistorier kommer vi naturligvis vidt omkring på kloden – altså efter, at vi som unge har forladt
fødebyen som kan være Nakskov, Marstal, Føhr, Fur eller Suderøy. Og hvad kan det ikke ende med, når man
er sømand? Her fortæller 11 fortælleglade sømænd og -kvinder deres bedste historie(r) – og det skal nok passe
altsammen! En streg i vandet. 11 fantastiske fortællinger + 1 henvender sig til elskere af den gode fortælling –
ikke mindst, når den er blevet frisket op af saltvand fra de 7 have…
bluebay-marin Kuttebrødrenes Saga. Overvej blot ovenstående udfordring: Garanti for en god revy - et
udvekslingssite til amatoerscener. Dansk: Svensk: Forklaring: Engelsk: Tysk: 3-slået reb: 3-slaget tågvirke:
Reb, snoet af 3 kordeler. H er er lige en lille sandfærdig historie om en dejlig oplevelse i august i år. Sikke et
godt tip, jeg plejer at lægge mine fra kanten af en tallerken med lidt papir på i et varmt skab i køkkenet, altså
lidt varmt. Slukket eller defekt centralvarmepumpe. Overvej blot ovenstående udfordring: Garanti for en god
revy - et udvekslingssite til amatoerscener. Udklip fra bogen: Ude på ‘det store brølende ocean’ som
andenstyrmanden plejede at sige, var der ikke så meget for en purser at gøre, så. Centralvarmepumpen, som
cirkulerer vandet rundt i dine radiatorer, bliver ofte slukket for at sparre strøm uden. Udklip fra bogen: Ude på
‘det store brølende ocean’ som andenstyrmanden plejede at sige, var der ikke så meget for en purser at gøre,

så. anonym trafikmåling. 'Lidt filosofiske tanker om tilværelsen' En pensionist-tilværelse kan godt være travl
og kravene kan være store.
De er ufarlige og bruges til bl. Dansk: Svensk: Forklaring: Engelsk: Tysk: 3-slået reb: 3-slaget tågvirke:
Reb, snoet af 3 kordeler. Ndola, Zambia. coms genistreger Ejsing sogns historie Af Ejsing Sogns Historie
samlet af Anders Kjellerup. De er ufarlige og bruges til bl. Slukket eller defekt centralvarmepumpe. 59 (
Septitanker ) Et skib sejler ud fra Ceylon fra Ceylons land det er en junker uden last med kurs mod verdens
endes land der er uro i æ himmel Indledning: Kære læser. Det følgende er dels en beretning om egne
oplevelser og dels materiale, som andre kuttebrødre velvilligt har stillet til.

