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Julbrevet är en varm julroman som fokuserar på familj, traditioner, kärlek och vikten av att dela med sig till den som inte är lika lyckligt lottad. Linda är ensamstående och bor med sin trettonåriga son Brage i
Oslo. Hon jobbar som redaktör för ett förlag och gör sitt bästa för att skapa en trygg uppväxt åt sin son. Tryggare än den hon själv hade. Hon håller hårt på deras traditioner och runt jul är de extra viktiga.
Linda har planerat så att allt ska bli perfekt. Men när Brages pappa överraskande dyker upp, kastas alla planer omkull. Samtidigt mottar hon ett brev från en okänd avsändare. Hon avfärdar det först, men när
det kommer ett till blir hon fundersam. Avsändaren verkar veta vem hon är. En äldre ensam herre som har ägnat sitt liv åt att göra gott, men vad vill han henne? Minnen från det förflutna hotar att förstöra den
tillvaro Linda så mödosamt byggt upp och den där harmoniska julen hon sett fram emot känns mer avlägsen än någonsin. Men ibland kan hjälpen komma från ett oväntat håll.
Påskeferien er reddet! I denne boken byr Norges beste quizzer, Thomas Kolåsæter, på 2500 spørsmål om alt mellom himmel og jord. 500 av spørsmålene er for barn. Thomas Kolåsæter er Norges beste
quizzer, og her byr han på en rekke nye spørsmål innen geografi, historie, samfunn, kultur, sport og vitenskap, men her finner du også de mer sære og smale spørsmålene. Påskequiz favner bredt både i
tematikk og vanskelighetsgrad. Ingen kommer til å klare alle spørsmålene, men alle kommer til å greie noen! Thomas Kolåsæter fra Trysil er med på det norske quiz-landslaget, som tok sølv i EM i 2011 og
bronse i EM i 2009, 2013 og 2014. Thomas har en fjerdeplass i individuell quiz fra EM i 2012 og har blitt nummer åtte i VM i quiz. Han ble også individuell norgesmester i quiz i 2011, 2012, 2014 og 2015, og i
tillegg vant han NRKs spørreprogram QuizDan i 2011. Thomas har levert sin ukentlige spørrespalte til Dagbladet Magasinet siden 2009.
Boken inneholder Inger Hagerups åtte diktsamlinger, hennes tre bøker med barnerim, samt to avdelinger med dikt som ikke finnes i de andre diktsamlingene. I tillegg inneholder boken en rekke av Inger
Hagerups gjendiktninger.
This intermediate-level anthology offers a lively collection of writingsfor students learning Norwegian. Introductions to selected Norwegian authors, vocabulary lists, and maps promote discussions of
Norwegian history, culture, geography and literature.

Hanna Sitter Randén har lång klinisk erfarenhet av unika psykoterapier med patienter med mycket tung problematik. Här ger hon läsaren inblick i ett gediget, långsiktigt och ofta
tålamodsprövande psykoterapeutiskt hantverk. Författaren vill förmedla sammanhang, mening och hopp i det psykiatriska arbetet. Hon utgår i hög grad från egna upplevelser för
att beskriva de teorier som hon använder i psykoterapiarbetet. Boken kan på så sätt vara till nytta även för läsare som lutar sig mot andra förståelsemodeller än den
psykodynamiska. En människa som fastnar i en psykos löper stor risk att bli oerhört ensam. Mötet med en psykoterapeut erbjuder en möjlighet att bryta denna ensamhet. Det
kan då uppstå stunder när patient och terapeut ömsesidigt upplever tillstånd som liknar patientens psykos. I dessa magiska ögonblick finns ett unikt tillfälle att omvandla de
psykotiska vanföreställningarna till fantasier, tankar och ord ord som kan bli en brygga till ett bättre liv. Förord av Suzanne Osten. Hanna Sitter Randén är leg psykoterapeut,
psykospsykoterapeut, lärare och handledare. Hon har också varit psykiatrisk rådgivare vid uppsättningen av Suzanne Ostens pjäs Flickan, mamman och sopporna på
Stockholms Stadsteater. Magiska ögonblick är författarens tredje bok.
Under krigen flokket politikere, militære, spioner, lykkejegere og tusenvis av politiske flyktninger seg sammen i Stockholm – «Nordens Casablanca» på folkemunne. Minst 50 000
nordmenn søkte tilflukt i det nøytrale Sverige, og myndighetene bygde opp en egen statsadministrasjon med mer enn tusen ansatte. Mens regjeringen satt i London, var den
svenske hovedstaden hovedkvarter for kontakten mellom motstandsbevegelsen, norsk etterretning og eksilmyndighetene. Miljøet som oppstod her, var preget av maktkamp og
intriger, og ulike holdninger til motstandskampen. Nordens Casablanca samler trådene og gir for første gang en bred presentasjon av det norske eksilmiljøet i Stockholm. Vi
møter politikere som Martin Tranmæl og Willy Brandt, Max Manus og andre motstandsfolk, vi får nytt innblikk i en likvidasjon i legasjonens lokaler, og vi kan leve oss inn i
Stockholms frodige og stormfulle kunstnermiljø med blant andre Inger Hagerup, Helge Krog og dobbeltagenten og skuespilleren Sonja Wigert. Alf Skjeseth (født 1952) fra
Ringsaker er journalist i Klassekampen. Han har vært journalist i Dagbladet og NTB, samfunnsredaktør i Nationen og leder av Norsk Journalistlag. Han har tidligere utgitt boka
«Osvald. Storsabotøren Asbjørn Sunde» sammen med Morten Conradi på Spartacus Forlag (2016).
Emily Dickinson's poetry is known and read worldwide but to date there have been no studies of her reception and influence outside America. This collection of essays brings
together international research on her reception abroad including translations, circulation and the responses of private and professional readers to her poetry in different
countries. The contributors address key translations of individual poems and lyric sequences; Dickinson's influence on other writers, poets and culture more broadly; biographical
constructions of Dickinson as a poet; the political cultural and linguistic contexts of translations; and adaptations into other media. It will appeal to all those interested in the
international reception of Dickinson and nineteenth-century American literature more widely.
The Holocaust in Norway (the only Scandinavian country whose Jewish population suffered great losses during the war) did not evoke mass protests amongst the Norwegian
population. Even the resistance leadership was not eager to defend the country's Jews; in Norwegian rescue activities, the initiative often came from below, from courageous
individuals. All measures for the segregation of Norwegian Jews, the roundups, and the deportations to Auschwitz in October 1942-February 1943 were carried out with the close
cooperation of the state bureaucracy, especially the police, and also with the assistance of the Norwegian Nazi Party. Only the Norwegian Church valiantly opposed the
persecution of Jews.
Beate Grimsrud har gjort sig känd för sitt originella och överraskande sätt att berätta. En recensent beskrev det som att hon kan ”vända på meningen mitt i en mening, peka åt ett håll men gå
åt ett annat”. Grimsrud blandar lek och allvar i sitt språk, och hon kastar ett oväntat ljus över vardagens och verklighetens natur.Har någon sett mig någon annanstans? präglas av lekfullhet
och existentiella tankeäventyr. Berättelsen är en slags drömspelshistoria, som tar sin början en kväll då en författare går på teater. En akrobat och hans nycirkustrupp sätter igång bildflödet
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hos författaren, och redan under pausen och på vägen hem händer märkliga ting. Hon möter en av sina egna romanfigurer som är besvärande påstridig, och en förvirrad strängteoretiker, en
forskare i kvantfysik som ska återkomma med sina häpnadsväckande påståenden. Under nattens lopp möter hon också Sisyfos, Raskolnikov från Dostojevskijs roman Brott och straff, och den
namnlöse huvudpersonen i Hamsuns Svält. Alla ställer de frågor från sin egen tid till vår, ställer till det och blandar sig i hennes liv. Genom drömmarnas möten och minnen skär dessutom
ständigt telefonsignaler, samtal där obekanta röster vill få henne att köpa det ena eller andra eller svara på underliga konsumentundersökningar.Många är de samtidiga världar som finns att
tillgå denna natt. Det är halsbrytande roligt mitt i allvaret, en poetisk slap-stick, där frågorna om vårt sätt att leva ställs på sin spets. Omslagsformgivare: Ida Grimsrud
Det som er nytt i denne utgaven av Norsk litterær årbok er at flere artikleromhandler eldre litteratur, dvs. forfattere og bøker fra før år 1900. Bl.a. har boka en studie i Wergelands
"Hasselnødder" med hovedvekt på de selvbiografiske og ironiske. Samtidsdiktingen har likevel en helt sentral plass i boka. Bl.a. har boka stoff om Paal-Helge Haugen, Sissel Solbjørg Bjugn
og Åge Rønning. Norsk litterær årbok 1994. Red.: Hans H. Skei og Einar Vannebo. Bm./Nyn./Sv. Det Norske Samlaget, 1994. 248 s. ISBN 82-521-4245-1 Det som er nytt i denne utgaven av
Norsk litterær årbok er at flere artik- ler omhandler eldre litteratur, dvs. forfattere og bøker fra før år 1900. Bl.a. har boka en studie i Wergelands "Hasselnødder" med hovedvekt på de
selvbiografiske og ironiske. Samtidsdiktingen har likevel en helt sentral plass i boka. Bl.a. har boka stoff om Paal-Helge Haugen, Sissel Solbjørg Bjugn og Åge Rønning. 940-18-56 Hfpl 247,85
Fred Åkerström blev Fred med svenska folket, liksom Vreeswijk blev Cornelis. Det lyckades inte ens Bellman med. Fred gjorde en skiva vartannat år, medverkade med sånger på fem
samlingsalbum, spelade teater och turnerade land och rike runt, oftast per järnväg eller landsvägsbuss. Freds röst var ett mäktigt instrument. En orgel som genom sina många pipor brusade
visor över landet. Mitt i livet skrev han plötsligt några egna sånger som Oslo och översatte Tom Paxtons låt till Jag ger dig min morgon. Fred valde sina sånger ytterst noggrant. När Fred
tryckte ner alla röstens tangenter stannade världen ett ögonblick. Författaren och musikern Peter Mosskin berättar hur den hunsade pojken från Norrtullsgatan blev till en av sin tids stora
konstnärer. Musiker som spelade med Fred berättar om hur man arbetade tillsammans. Biografin innehåller scener från den stora visvåg som drog igång med Olle Adolphson och Sven-Bertil
Taube, förtätades av Fred och Cornelis, svallade vidare med proggen och med Freds unga kollegor på Metronome, artister som Pugh Rogefeldt och John Holm. Fred Åkerström gick sin egen
väg men blev också del av en tid när man sjöng om livet, politiken och kärleken.
A cumulative list of works represented by Library of Congress printed cards.
Med ord, lyd og lys kan man her høre og lese Inger Hagerups fire adventsvers «Så tenner vi ett lys...». I tillegg er det fire lys som skal tennes. Kartonert. Dikt for førskolebarn. Omtalen er
utarbeidet av BS.
Includes entries for maps and atlases.
Året är 1941. Europa är ockuperat av nazister, men här och var blossar motstånd upp. I ett försök att krossa oppositionen blir flera norska motståndsmän tillfångatagna av tyska SS-soldater,
och arkebuseras. Lene, som är gift med en av tillfångatagna männen, tvingas se på när hennes älskade avrättas. Och nu kräver hon hämnd, och första namnet på hennes lista är SSStandartenführer Krüger. Till sin hjälp får hon en svensk major vid namn Fredric Barnetoft, och tillsammans med hans hemliga styrka leder de en operation för att försöka stoppa nazisternas
framfart. Detta blir upptakten till en rafflande thriller som utspelar sig i krigets undre värld, bland hemliga motståndsgrupper och de sårade som vill utkräva hämnd ... "Hönsen värper små ägg i
år" är en spännande historisk thriller, som baseras på verkliga händelser. ''Det är en så kallad 'page turner'.'' / Nya Wermlands-Tidningen Berndt Andersson är en svensk författare vars
romaner präglas av gedigna kunskaper i historia och teknik.
Streiker har vært en dramatisk og viktig del av Norges historie. Forfatter Jonas Bals skriver engasjerende om streikens betydning gjennom 150 år og viser hvordan arbeidskonfliktene har
formet oss som nasjon og dannet grunnlaget for velferdsstaten. På slutten av 1800-tallet streiket barnearbeiderne og de unge kvinnene på fyrstikkfabrikkene, til tross for at sjefene forsøkte å
låse dem inne bak fabrikkportene. Politi og militære ble mange ganger satt inn mot streikende arbeidere, og det var borgerkrigsliknende tilstander i norske skogsbygder på begynnelsen av
1920- og 30-årene. Bals skildrer også hvordan lærerne og skuespillerne streiket mot nazistene under krigen, før han tar for deg de «ville» streikene på 1970-tallet, og noen av vår egen tids
konflikter. Streiker og fagforeninger har ikke bare noe å si for hvordan arbeidslivet ser ut, men påvirker organiseringen av hele samfunnet, og fordelingen av både makt og rikdom. Streik! er
historien om dannelsen av det moderne Norge, om klassekamp og arbeidsfred, og om frihet og menneskeverd. Forfatteren viser hvor viktig streiken har vært for å skape et godt samfunn, og
fremdeles er et redskap for sosial forandring – fra skoleelever i streik for klimaet, til demokratiforkjempere i kamp mot diktatur. Dette er en bok om strid, men også om samhold og solidaritet.
Jonas Bals (f. 1977) er rådgiver i LO, og er utdannet malersvenn, og siden historiker fra Københavns Universitet. Han har skrevet flere bøker, og er også anmelder og spaltist i Klassekampen.
Han har tidligere utgitt Hvem skal bygge landet (2017), I bevegelse, sammen med Jonas Gahr Støre (2014), og Utopi, revolusjon, sosialisme, sammen med Harald Beyer-Arnesen (2007).

Historien om Hedningsamfunnet, et ektefødt barn av den motkulturelle bevegelsen på 60- og 70-tallet. Kristne mente de var en del av «ondskapens åndehær», og de
gjennomførte provoserende og elleville aksjoner på 70- og 80-tallet. Siden da er kristendommen i Norge blitt ferdigkrenket. Dette er den fornøyelige og litt sjokkerende historien
om en gjeng som bidro til det. Even Gran (f.1968) er samfunnsgeograf fra NTNU. Siden 2005 har han jobbet som journalist og nyhetsredaktør i Human-Etisk Forbunds nettavis
Fri tanke. Dette er hans andre bok.
"Tom Egeland befester sin posisjon som norsk samtidskrims fremste underholder." Torbjørn Ekelund, Dagbladet "... en handlingsmettet thriller av høy klasse. (...) Det er herlig
forfriskende å lese en spenningsroman som setter de små, grå i aktivitet." Frid Feyling, VG Et gravkammer. Et mysterium. En historisk hemmelighet. En ny thriller med Bjørn
Beltø i hovedrollen. KAPERNAUM, 1978: En israelsk arkeolog avdekker en grav fra oldtiden. Samme dag forsvinner han sporløst. Det militære overtar utgravningen og forsegler
gravkammeret. Hvorfor? OSLO, 2014: På dødsleiet trygler en kollega av den nervesvake, underfundige og albino arkeologen Bjørn Beltø om hjelp. Samtidig blir hennes mann og
sønn overfalt av ukjente gjerningsmenn. Hvem? LONDON, FIRENZE, JERUSALEM: Sammen med datteren til den forsvunne arkeologen reiser Bjørn Beltø ut i verden for å
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komme til bunns i mysteriet. Løsningen er forbløffende - og rystende. Hva?
Om sommeren er det kun solfaktor 50+ som gjelder for Lise Myhres svartkledde heltinne. Nemis sommeralbum 2018 teller 116 sider, og inkluderer nytt materiale. Her finnes
blant annet en artikkel om hekser gjennom historien, og nyillustrerte dikt av Inger Hagerup og Nicole Blackman. Omtalen er utarbeidet av BS.
Presents biographies and criticism of some of the most influential Norwegian writers of the twentieth century, producing a representative cross section of the Norwegian literary
environment with writers of various decades, movements, and genres - preference has been given to authors whose works have been translated into English.
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