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Longlisted for the Man Booker International Prize 'A savagely short novel of immeasurable ambition and
violent beauty. This is the language of genius.' Juan Pablos Villalobos 'How often, honestly, does the
unveiling in translation of a 'forgotten genius' live up to the hype? Well here's one that does: Raduan Nassar'
Times Literary Supplement 'Yes, bastard, you're the one I love' A pair of lovers - a young female journalist
and an older man who owns an isolated farm in the Brazilian outback - spend the night together. The next day
they proceed to destroy each other. Amid vitriolic insults, cruelty and warring egos, their sexual adventure
turns into a savage power game. This intense, erotic cult novel by one of Brazil's most infamous modernist
writers explores alienation, the desire to dominate and the wish to be dominated. A new translation by Stefan
Tobler
Tilbud Ta kontakt for gode tilbud! Kragerø Resort er mer enn bare rom til leie.
Hotellet har et 1700 mål stort opplevelsesområde, med spa-anlegg, tennisbaner. Kragerø Resort fylte 10 år i
mars, og det feirer vi med superpriser til dere![.] Kommentarer er skrudd av for Jubileumstilbud KLEPP 2017:
Bak fra venstre: Hanne Kogstad, Gry Tofte Ims, Susanne Vistnes, Lena Soleng Hansen, Ina Kristoffersen,
Karoline Tjessem Surdal, Kirsty Yallop og Hege Hansen. Treningsklær til sporty damer på lager og klar for

levering. Se sesongens bestselgere akkurat nå hos X-life.no Kari Traa ullundertøy, treningsklær og fritidsklær
er på lager og klar for lynrask levering. Velkommen til en trygg handel med Kari Traa klær hos X-life.no Siste
nyheter Banestevnet 2017. Ski skytterlag arrangerer sitt årlige banestevne tirsdag 23. - torsdag 25. mai, og
samlet i alt 251 skyttere i flott skytevær. PROGRAM. VINTERMYGGEN VÅREN 2017 : Høsten 2015 startet
vi nok en spennende serie med konserter på Connect Klubbscene i regi av Vintermyggen. Glad i å løse
kryssord? Her finner du gratis digitale kryssord, kryssordbok og kryssordhjelper på nett. Vi har også sudoku
og mye annen hjernetrim.

