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I Chile kort tid før President Allende blir avsatt i et kupp av Pinochet, treffes en gruppe venstreorienterte
idealister for å diskutere poesi og politikk. Tre av dem er poeter og den fremste er den enigmatiske Alberto
Ruiz-Tagle. Kvinnene er tiltrukket av ham, mens mennene ser på ham med mistenksomhet. Etter kuppet
avsløres det at han er jagerflypilot og Pinochet-supporter med tysk opphav og at hans egentlige navn er Carlos
Weider. Ved siden av å utføre drap på vegne av juntaen, blir han landskjent for å bruke jagerflyet til å skriver
poesi i luften. Han organiserer også en fotoutstilling der motivene er ofre for drapene han har begått. Weiders
perfomance-kunst blir til slutt for mye for hans overordnede og han rømmer landet – med en detektiv i helene.
En stjerne i det fjerne blander politikk, historie og poesi og de brutale hendelsene tydeliggjør både regimets
grusomhet og litteraturens ambivalens.
«Den beste Bolaño-boken er Estrella Distante»
Chris Andrews, oversetter av Bolaño til engelsk og forfatter av boken «Roberto Bolaño's Fiction: An
Expanding Universe»

Helstekt kylling. Oppskriften er hentet fra matgeniet Heston Blumenthal som er hovedpersonen i serien
Mersterkokken Heston. Jeg tilberedte og stekte nøyaktig etter. Til kjæresten _____ Forgive my eyes 4
admiring u!U stole my heart from the moment u looked at me! UKE 50. Topp 30 er oversikten over Norges 30
mest populære låter akkurat nå. Programleder Andreas Velle gir deg den komplette oversikten over
hitlistebildet i. Gyldig AutoPASS-avtale og bruk av brikke i kjøretøyet gir rabatt i bomstasjonene merket med
AutoPASS. Du kan skaffe deg AutoPASS-brikke ved å inngå. Det kan vaskes med grønnsåpe Husker min far
hadde et stort bord i ubehandlet tre, og samme hvor mange ganger jeg vasket det for han, måtte han alltid rope
ut "KUN.
Høydosebehandling med stamcellestøtte (HMAS) består i at pasienten gjennomgår intensiv
cytostatikabehandling, eventuelt i kombinasjon med helkroppsbestråling for. Vet du ikke at Sola er en stjerne,
at Jupiter er en gassplanet eller at stjerneskudd på nattehimmelen skyldes små støvkorn fra verdensrommet? Et
sort hull er et objekt i rommet med så stor massekonsentrasjon at ingen ting, ikke en gang lys, klarer å komme
unna gravitasjonens klør så fort det er fanget. Tips!: Hemmeligheten med FINN.
RAD er å organisere dataene dine slik at verdien du slår opp (delenummeret) er til venstre for returverdien du
ønsker å finne (pris. Tips oss 24 timer i døgnet på 464 07200! Send SMS til 464 07200, kodeord TIPS; Send
epost til webred@adresseavisen.no; Ring 464 07200 (telefonen er betjent hele.

