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De berørte av terroren den 22. juli kom fra hele Norge. Erika Fatland har reist fra Longyearbyen i nord til
Mandal i sør for å møte overlevende, berørte og etterlatte. Hun lar dem fortelle om sine opplevelser den 22.
juli og tegner det større bildet av et fredelig land som brått stod overfor sin største nasjonale krise og tragedie
etter 2. verdenskrig. I tillegg utvider Fatland perspektivet ved å se hendelsen i sammenheng med lignende
tragedier internasjonalt. Boka tar oss med til Oklahoma og San Francisco i USA, Beslan i Kaukasus,
Winnenden i Sør-Tyskland og Valletta på Malta. Gjennom samtaler med så vel etterforskere som politiske
ekstremister føres vi inn i det mentale landskapet der gjerningsmenn av typen "ensomme ulver" holder til.
Erika Fatland er forfatter og sosialantropolog. Hun debuterte med barneboka Foreldrekrigen i 2010, og ble
brageprisnominert i 2011 for boka Englebyen, som handler om livet i Beslanetter terrorangrepet i 2004.
10. april 1815 eksploderte vulkanen Tambora. Utbruddet førte til sult- og klimakatastrofer over hele verden.
Er du misfornøyd med sommerværet? For 190 år siden opplevde verden et helt år uten sommer. "Året uten
sommer" av Erika Fatland - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og. Året
uten sommer Forfatter: Erika Fatland Veil. pris: Kr 349,00 ISBN: 9788248912644 Utgitt: 2012
Heftet/Innbundet: Innbundet I den etter hvert lange rekken av bokutgivelser om 22. juli er turen kommet til
Erika Fatland. Hun har tidligere skrevet den kritikerroste boken. Kjøp Året uten sommer. De berørte av
terroren den 22. juli kom fra hele Norge. Erika Fatland har reist fra Longyearbyen i nord til. Året uten sommer
(Innbundet) av forfatter Erika Fatland. Debatt og samfunn. Pris kr 349. Se flere bøker fra Erika Fatland. og

året 1816 ble så kaldt at det har fått betegnelsen «året uten sommer». – Målingene hans fra 1816 viser en
sommer to til tre grader. Året uten sommer. Erika Fatland. De berørte av terroren den 22. juli kom fra hele
Norge, landet som geografisk er så stort og variert. I 2012 utkom ”Året uten sommer”, om 22. juli, og i 2014
utkom ”Sovjetistan”, en reiseskildring fra Sentral-Asia.

