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Judianna savner Adam så det verker i hjertet. Hun tegner hvite kryss i kirkegårdsmuren for hver dag han er
borte. Men da hun skakker på hodet, går det kaldt gjennom henne.
De hvite kryssene ligner kors som lyser illevarslende.
"En natt har hun en merkelig drøm, der hun sitter i en båt og ser en fremmed mann på elvebredden. Samtidig
kommer det en religiøs sekt til Imredal. De kaller seg for svermere. Lederen deres er ung og vakker, med
himmelblå øyne og helt lyst hår. Da Judianna møter predikanten, synes hun det er noe underlig kjent ved
ham."
Rootsband med røtter i amerikansk musikk. Roots-rockbandet Jack Stillwater har latt seg inspirere av den
norske utvandringen til USA, jakten på lykke og landbruket. Å være frivillig under Nordlysfestivalen gir deg
mulighet til å oppleve festivalen fra innsiden, du får unike musikkopplevelser og ikke minst, du blir kjent med.

FLIKVINGER (NYMFEVINGER )- nymphalidae.Til toppen: Perlemorvinger Heliconiinae.Til toppen:
Fjellperlemorvinge Boloria napae. Fjellperlemorvinge Et travelt liv. Sommerfuglene har det travelt i sitt korte
liv. I løpet av noen få uker skal de etablere et territorium, finne en kjæreste og parre seg. Det finnes imidlertid
mange måter å ha insekter som hobby. Noen vil lære litt om alt, andre fordyper seg i en insektgruppe og blir
ekspert på denne. Godt oppslagsverk for kryssordløsere.Trond og Peter's Kryssord Database Den anonyme
førstepersonsfortelleren i Sult (1890) følges gjennom et knapt år mens han prøver å slå gjennom som forfatter.
Den konkrete opplevelsen av sult. Knut Hamsun - "Sult" En grundig analyse av boken "Sult" og et kort
sammendrag av Knut Hamsuns liv. Det sted man er fra er alltid pent, det er fedrelandsfølelsen i det små,
hjemmefølelsen. (Knut Hamsun, 1918) Av Nina Frang Høyum. Knut Hamsun ble født som Knud. Les denne
saken på UiOs nettsider. Ansvarlig for denne siden. webmaster@nhm.uio.no

