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Natt uten måne
Handlingen i denne romanen utspiller seg i en liten by i det okkuperte Norge under Den annen verdenskrig.
Det er en underholdende propagandaroman Steinbeck her har skrevet, og den fikk svært gode mottagelse både
i Amerika og i England og ble lest i hemmelighet i det
okkuperte Europa.
Innbyggerne i den lille byen kjemper med alle midler mot nazistenes terror. Hovedpersonen er den gamle
borgermesteren, som i allianse med stedets patriotiske doktor prøver å stå i mot presse fra de høflige, men
brutale inntrengerne.
Sentralt i motstandsarbeidet på stedet står også den blonde heltinnen Molly, hvis mann er skutt av tyskerne.
Hun må avlede alle mistanker om motstand og samtidig unnslippe tilnærmelser fra en mistenksom og
kjærlighetssyk tysk offiser.
Natt uten måne ble oversatt til norsk i 1945, og en dramatisert versjon ble satt opp på Nasjonalteateret året
etter.

Dagslys, kveld og skumring i Oslo i dag. Svart er natt, lys blå er dagtid. De mørkeblå nyansene er ulike faser
av tussmørke / skumring fra demring / morgengry til. 17. Ut av flokken, fram mot huset kom tre milde,
mektige æser, fant der på stranda styrkeløse, Ask og Embla uten lagnad. 17. Ut av flokken, fram mot huset
kom tre milde, mektige æser, fant der på stranda styrkeløse, Ask og Embla uten lagnad. Norske sexnoveller og
erotiske historier sortert etter kategori Simone de Beauvoir: Det annet kjønn. Du kan lese mer om Simone de
Beauvoir på side 177 - 191 og 364 - 365 i læreboka. Oppgave. Les innledningen til Det annet. Aktuelle tema.
ROMSONDEN OSIRIS-REx – FØRSTE TRINN MOT KOLONISERING AV SOLSYSTEMET Historisk og
sensasjonelt funn av jordlignende planet rundt Proxima Centauri. I 2003 begynte Rolf Jacobsens Venner å
presentere «Månedens dikt», der vi utfordret personer til å velge seg et dikt av Rolf Jacobsen, gjerne med en
begrunnelse. Viltvoksende stemor er en svært vanlig viltvoksende plante i Norge, og jeg har hørt mange navn
på denne planten: «Stemorsblomst» og «natt og dag» er de vanligste. GAMMEL OVERTRO NØKKEN
forvandler seg til: en gråhvit hest - setter du deg på denne i skogen, rir du inn i døden en flåte på vannet - setter
du deg på denne i. Hva skjedde? Det er ikke behagelig å bli holdt utenfor, og i hvert fall ikke når man
begynner på ny skole og fort blir anklaget for noe man ikke har gjort.

