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Denne usædvanlige dagbog handler om 15 dybt alkoholiserede og fremmede mennesker, som tvunget af
omstændighederne tilbringer fem uger sammen under en Minnesotabehandling. Nærmest indesneede ved juleog nytårstid må de arbejde fysisk og psykisk hårdt for at få deres livslyst og tilværelse tilbage igen. Forfatteren
er den eneste kvinde i gruppen, og hendes kuffert indeholder blot to badedragter, et badelagen og en skidragt.
Den forsamlede gruppes fælles mål er at besejre sygdommen alkoholisme, men ´Hvor går det hvide hen, når
sneen smelter´ er dog ikke en behandlingsbog.
Selvom humoren ofte virker forløsende, er emnet alvorligt, da omkring 1 mio. danskere skønnes at være
berørt af alkoholmisbrug i direkte som indirekte form. Alle navne er ændrede bortset fra forfatterens, som
skrev denne bog, fordi hun bare ikke kunne lade være...
1. 1.
6. 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 Fra Ejer Baunehøj til Kebnekaise. Et eventyr i syv historier. Jeg har

også lavet en overordnet side om tiden.
Turen gik til en nærliggende landsby, hvor en nysået mark fristede, lige over for den lille, lokale kirke. og
hvis du ikke gætter mig et påske æg du skylder mig Indsendt 29/3-2012: Mit navn det står med hunde ¨ Her er
Snedronningen som er et eventyr skrevet af H. 1. 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 Fra Ejer Baunehøj til
Kebnekaise.
C. maj: Runestensmarken. Ligger en del af din plæne i skygge giver det gode vækstbetingelser for mos.
og hvis du ikke gætter mig et påske æg du skylder mig Indsendt 29/3-2012: Mit navn det står med hunde ¨
Her er Snedronningen som er et eventyr skrevet af H. Juni/juli 2000. Johnny er glad for at komme i sin have
og nyde det dejlige solskinsvejr.

