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Hva nå, norske kvinne?
Bibliotekaren Ingeborg reiser alene til Cuba og overrasker seg selv: Huninnleder et forhold til en mann der. Er
det kjærlighet hun opplever? Møtet medet kontrastfylt land, skjønnheten, fattigdommen, varmen mellom
menneskene,rokker ved hennes verdensbilde. Hun reiser hjem, og starter prosessen med å fåden cubanske
mannen inn i Norge.
En tidlig vintermorgen står hun på Gardermoen, etter å ha tilbrakt natten påflyplasshotellet og drukket et glass
vin alene. Ingeborg. Hun er bibliotekar,fra en norsk småby. Mannen er død, sønnen er i ferd med å gli vekk fra
henne,han har flyttet ut og tar ikke kontakt. Hva nå?
Hun er på vei til Cuba. Ulikt henne å kaste seg på, men hun drar alene.Lander et annet sted, utforsker øya,
målbevisst, slapper av, nyter varmen,spiser alene. I bakhagen til hotellet lar hun seg sjarmere av en svart mann
ibandet, som spiller og synger trommer.
Han er utdannet som så mange cubanere, jurist.
Han har en stor familiespredt omkring.
Han er svart og fattig, men smart, hun er hvit og rik, menensom. Det mette forbrukersamfunnet Norge blir
satt opp mot det bankerotte Cuba.Ingeborg setter alt inn på å vinne over politiet og UDI, for å få denne
manneninn i landet.
Vigdis Hjorth imponerer i en roman om skiftende maktforhold mellom mennesker.Boken utforsker kontrasten

mellom det kalde, rike og frie Norge, og tilværelsenpå Cuba, uten å forenkle i svart-hvitt.
Boken er skrevet i en rytmisk strøm som fører oss inn i Ingeborgs tanker.Tonen er dempet og ikke så
eplekjekk og vittig, men ikke desto mindrerammende. Aktuelle problemstillinger utforskes på en stillferdig og
treffendemåte, og behandlingen av personene er nyansert. Hovedpersonen tenker klart omsin egen rolle i de
situasjonene hun oppsøker, også med tanke på andres blikk påhenne, men hun strever like fullt med å finne sin
plass. Slik blir vi kjent meden forsiktig kvinne, tilknappet som mange av oss kan være i Norge, men også
etmenneske som søker etter noe mer. For hva bruker vi friheten vårtil?
Ikke minst er dette fortellingen om en mor og en sønn som harsluttet å ta kontakt med henne.
Vigdis Hjorth stiller oppriktige og nødvendige spørsmål i årets bok, og hunkjeder oss aldri.
TEKST. Lars-Reidar Huth, Tom Andersson, Jesper Høst, Lars Asbjørn Adskim, Kim Daniel Bergersen, Tom
Amrati-Løvås.
FOTO. Tom Andersson, Jeff Flindt, Ulf Mellander. Si det med ord er et tilbud fra Mental Helse til alle som
ønsker å sende oss en melding og få svar tilbake.
Du kan skrive om det som er viktig for deg. Hvorfor er det sånn, at håndverkere alltid mangler et verktøy, og
at kunden må betale for den tiden. Se svar. Hvorfor er det sånn, at håndverkere alltid. Ved å bruke sansene,
kan du finne ut en del om helsen din. Husk bare at det vil være nesten umulig for en amatør å avgjøre om
urinen er normal. Både. Multi Smart Øving — adaptiv læring for 1.-7. trinn. Logg inn med Feide. Ofte stilte
spørsmål; Kom i gang (PDF) Informasjon til foreldre (PDF) Det gamle testamentet på lulesamisk. I november
2016 startet arbeidet med å oversette Det gamle testamentet til lulesamisk. Det nye testamentet ble publisert i
2003. Møt oss Lær mer om våre forskjellige kurs, snakk med en av våre programveiledere, og møt tidligere
studenter. Barweb.no benytter cookies. En cookie er en liten tekstfil/informasjonskapsel som lagres av
nettleseren din. Denne informasjonen kan brukes til for eksempel å se. Søndag 7. mai dro jeg en tur ned til
Bogstadvannet. Synet som møtte meg da jeg kom frem, sjokkerte meg. På hjørnet av stranden lå store
mengder.
Nå er det skikkelig varmt her i Trondheim. Skikkelig varmt! Sydentemperatur. Litt for varmt for min del, for
jeg er ikke laga til så mye varme.

