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Bjørg Vik er tilbake med en novellesamling som på mange måter følger opp trådene fra romanen "Roser i et
sprukket glass".

Også her møter vi godt voksne kvinner som leter etter litt lykke - gjerne i form av en ny mann. Noen menn er
nesten for gode til å være sanne, og forfatteren kaster gjerne et muntert avslørende lys over de nye
pardannelsene. Her er litt vemod, og enda mer galgenhumor. Bjørg Vik har fortsatt en helt egen evne til
fintfølende å registrere hva som skjer i forholdet mellom mennesker.
"Som forfatter blir man modigere med årene og våger å dele mer raust av erfaringer og opplevelser" utalte
Bjørg Vik da hun i 1999 utga romanen "Roser i et sprukket glass".Anmeldelser:
"Uhygge, humor, ekthet, menneskekunnskap og varhet for stemninger." "Bjørg Vik har skrevet nydelige

noveller."
Terje Stemland, Aftenposten
Les hele anmeldelsen
"Forholdene tatt i betraktning føyer seg inn i rekkja av strålande novellesamlingar frå Bjørg Viks hand."
Oddmund Hagen, Dag og Tid
Les hele anmeldelsen
"Et modent menneskes treffende iaktagelser, prentet i poetiske, velformede vendinger."
Hannelore W. Langstrøm, Fedrelandsvennen
Les hele anmeldelsen
Kjell Eriksson, Sarpsborg Arbeiderblad
Les hele anmeldelsen
-Jeg er ingen dikter
Artikkel fra Dagbladet.
Bjørg Vik ble født i 1935 i Oslo og er oppvokst i området rundt Bislett og St. Hanshaugen, et strøk hun
beskriver i flere av romanene sine.
Spørsmål om husleieloven? Våre advokater har 15 års erfaring med husleierett. Få råd fra advokat til din
eiendomssak. Landsdekkende. Madshus Intelliggrip testet: felleski som leverer til høye forventninger. Svanen
- sensommerens og høstens juvel. Av Birger Andresen. Sommertriangelet, som utgjøres av Deneb i Svanen
(Cygnus), Vega i Lyren (Lyra) og Altair i Ørnen. 290517 Tørr og fin LangvassvegVegen til
sommerparkeringa ved Langvatnet har nå tørket opp, ennå er det litt tele igjen i grunnen på selve
parkeringsplassen. Forskerne om metoden: «Vi har analysert effektene av ulike faktorer på straffeutmålingen i
voldtektssaker. Vi har tatt hensyn til omstendigheter som. Vi nordmenn elsker firehjulstrekk. 4x4-andelen av
nybilsalget har økt jevnt og trutt de siste årene. Det handler om god fremkommelighet, ekstra trygghet.
Tjelden er den fÃ¸rste trekkfuglen som kommer om vÃ¥ren, siden den kan finne mat i fjÃ¦ra fÃ¸r. som da blir
28 millioner i alt.1 og 24 millioner i alt.2. Alt.1 er best utfra ren nytte-betraktning, men trekker vi inn
anleggskostnaden eller investeringen, ser vi at vi Vi har testet Audis minste SUV - nemlig Q2. Med en
startpris på 350.000 kroner med automatgir, skal denne henvende seg til en yngre kjøpegruppe enn vanlig.

