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Forfatteren Tor Edvin Dahl forteller i denne boken om sin oppvekst en oppvekst fylt av sterke kvinner,
vekkelse, pinsemenighet, tidlig osteproduksjon på Vålerenga og Kjelsås og en kuet far. De sannferdige
fortellingene starter med etableringen av Synnøve Findens ostefabrikk på begynnelsen av 1920-tallet og slutter
med Tor Edvins endelige oppgjør med sin far på 80-tallet.
Boken har ni historier, som kan leses hver for seg, men som følger hverandre kronologisk.
Kvinner over hele verden marsjerte lørdag for likestilling og mangfold, som en reaksjon på USAs presidents
omtale av kvinner. I norske byer har tusenvis. Det finnes mange nedslående fakta om kvinner og fattigdom.
Omtrent en milliard mennesker lever i dag i ekstrem fattigdom, og ifølge FN er 70 % av disse kvinner.
Kvinner i villmennenes verden. Brannvesenet i Sør-Rogaland har ansatt åtte unge og nyutdannede fra
masterstudiet i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Kvinnene som styrte verden Den ene dempet
religionskonflikten i England, den andre innførte inkvisisjonen og en tredje abdiserte. Her er sju mektige
kvinner.

Saudi-Arabias ambassadør til Norge reagerer sterkt på hvordan hjemlandet hans omtales, og mener det ikke er
Norges problem at saudiarabiske kvinner ikke. Klikk deg videre for å se flere av historiens mest
innflytelsesrike kvinner. Kvinner som har utrettet store ting, og som har bidratt til paradigmeskifter. Tenkte og
vise dere topp 10 land i verden som har de vakreste kvinnene, som vi alle vet er det skjønnhet verden over. Det
finnes vakre kvinner i hele verden. Afghanistan og Kongo er - ikke overraskende - verdens farligste land for
kvinner. Men når vi spør kvinnene selv, er det ikke selvmordsbombere eller. I Georgia demonstrerte kvinner
for homofiles rettigheter, i Kenya spilte kvinner fotball med FN-sjefen som tilskuer og i Pakistan protesterte
kvinner. En jente kysser deg langsomt over brystet, nedover magen, og beveger seg mot deres stolte lem.
Hun setter seg på kne, åpner smekken, drar ned boxern, og vips er.

