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»En utpräglat transkulturell romankonst som utmanar somaliska, kristna, amerikanska, brittiska, italienska,
nordiska och panafrikanska försanthållanden. Och som samtidigt undandrar sig alla fasta kategorier.«
STEFAN HELGESSON, DAGENS NYHETER
»I hans litteratur sammankopplas de stora politiska sammanhangen med de individuella livsödena.« VIOLA
BAO, SYDSVENSKAN
Askar förlorade sin mor när han föddes och sin far i kriget mellan Somalia och Etiopien om regionen Ogaden.
Han tas om hand av Misra, en oromo-kvinna, i Kallafo i Ogaden.
Askar förblir känslomässigt bunden till Misra, även när han som vuxen bor i Mogadishu och har engagerat sig
politiskt på de somaliska nationalisternas sida. När kriget med etiopierna åter bryter ut, kommer Askar att
hamna i en lojalitetskonflikt som inbegriper hela hans liv.
Kartor [1986] är den fristående första delen i Nuruddin Farahs mästerliga romantrilogi »Blod i solen«. En
fiktiv bearbetning av konflikten mellan Somalia och Etiopien eller en universell berättelse om kriget.
I översättning av Lennart Olofsson och med ett nyskrivet förord av litteraturvetaren Nicklas Hållén.

NURUDDIN FARAH, född 1945 i Baidoa, är en somalisk romanförfattare, novellist, dramatiker och
översättare. Sedan länge räknas han till de mest betydande afrikanska författarna, översatt till ett tjugotal
språk. 1998, samma år som »Blod i solen«-trilogin fullbordats, mottog hanNeustadtpriset, ett av världens mest
prestigefyllda litterära priser.
»Fenomenalt, passionerat porträtt av författaren själv som en ung man, krigsbarn och föräldralös. Ett
mästerverk.« NEW YORK TIMES

Kartverkets mest populære karttjeneste. Her finner du eiendomsdata, turkart, sjøkart, stedsnavn, nødplakat,
sykkelruter og stier. I tillegg finner du. Hemnet.se er rangert som 1.404 i Norge, med 645.931 estimerte
månedlige besøkende. Klikk her for å se data om dette nettstedet. Klubben har fornyet samarbeidsavtalen med
SpareBank1 Østfold-Akershus for 2 nye år. Banken er klubbens hovedsponsor og bidraget fra dem er av stor
betydning for. Gålå Handel er medlem i Norgesgruppen, Norges største matvarekjede. Gålå Handel avd. sport
er medlem i Sport1-kjeden. Varer kan forhåndsbestilles hos oss for. Eniro Norge AS - postboks 451 Sentrum,
0104 Oslo Besøksdresse Langkaia 1, 0150 Oslo. Faks + 47 22 28 83 00 Offisiell Syklist Velkommen webside
med en omfattende informasjon fra Stiftelsen sykkelturisme om sykkelferie i Norge med kart, turforslag, tips
og spørsmål. ONLINE BOOKING. Ved booking av familier på Savalen Fjellhotell vennligst henvende dere til
Savalen Booking, på tlf. 62 47 17 17 eller post@savalen.no Yr er et samarbeid mellom NRK og
Meteorologisk institutt. Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen.
Meteorologisk ansvarlig: Roar. 28. JANUAR 2017. Hjem; DELTAGER/COMPETITOR; Resultater / Results;
TILSKUER. Rallyvettreglene; Sikkerhetsfilm Info om skatt og avgift.
Kurs for revisorer, regnskapsførere og andre som trenger oppdatering i økonomi, regnskap, skatt, avgift,
moms og andre emner.

