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Paal Maage Elstad debuterer med Vigmostad & Bjørkes aller første diktsatsning.
«Kun en liten del av universet» er en samling intense og nøkterne dikt, hvilende i overgangen mellom empati
og flukt.
De er rike på tvetydighet, og paradoksene står i kø: Det er en rastløshet, men også en forsonet livsanskuelse
som samler disse diktene.
«Dette er ganske enkelt gull - dypt og heftig og humoristisk og språklig svært fengslende.»
Rune Christiansen, forfatter
Ukas gjest er en ganske liten, men veldig stor fotballspiller! Kanskje den mest mytiske spillerne vi har hatt her
til lands. Han har vært idrettskontakt i hæren. Metafysikk – Epistemologi – Etikk – Politikk – Estetikk.
Aristoteles (384-322 f.Kr.) var elev av Platon; i sin ungdom studerte han filosofi i Akademiet. Vi er Norges
største kryssordhjelper med millioner av ord. Du kan søke i en bokmålsordliste og nynorskordliste som
inneholder både ord og egennavn. Tvillingene – blåst ut av Argos mast. Av Birger Andresen (Fra Corona nr.
4/00) Stjernebildet Tvillingene (Gemini) er først og fremst kjent for sine to. A. Absolutt størrelsesklasse: mål
for et himmellegemes *luminositet, dvs. sanne eller fysiske lysstyrke. Angis som den *tilsynelatende
størrelsesklasse.
Enig med axreason: Denne fortjener kun fire for nattfilmingen av Tromsø. Gammelt triks, men Tromsø gjør
seg meget bra.

Handlingen blir for tynn, og de. SPONSET KJOLE. HÅRBÅND ZARA.
KJOLE SHEIN, HER. SKO ADIDAS, HER ♥ I dag var det meldt om skikkelig sommervær her, noe jeg
gledet meg enormt til, helt til jeg sto. Du har alltid dagen som kalles i morgen Handler om en dame som bor
sammen med en mann som slår henne, og barnet hennes. Historien handler om hvordan hun tar og hva. Jeg
mener dette kan ha sin enkle forklaring i følgende forhold: Personer jeg har nevnt i en del bloggposter har
meninger og holdninger, ifølge dem selv som ikke kan. De siste to ukene har ting snudd en del for min del. Ny
vogn til lillegutt i magen er bestilt, soverommet til Noah og Milian nærmer seg ferdig oppusset og jeg har.

