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Gabriel Moro har intervjuet ti verdenskjente forfattere og spurt hver av dem om hva som er deres
favoritt-tegneseriefigur. At Karl Ove Knausgård har Lucky Luke som sin favoritt, er kanskje ikke så
overraskende. Heller ikke at Siri Hustvedt har Wonderwoman på topp. Men hva med Dave Eggers som Fred
Flintstone eller Miranda July som Donald Duck?
Moro skaper forfatterne om til deres favorittfigurer i disse ti tegneserieintervjuene. Den uhøytidelige
tilnærmingen får forfatterne til å åpne seg på en annen måte, og samtalene pendler mellom det mer
dyptloddende om forfatterskapet og litteratur til det mer humoristiske og trivielle om forfatternes skriverutiner
og hverdag. Møt Siri Hustvedt, Junot Díaz, Joyce Carol Oates, Dave Eggers, Miranda July, George Saunders,
Etgar Keret, Karl Ove Knausgård, Jonathan Safran Foer og J.M. Coetzee i Moros univers.
OASE er en bevegelse som vil inspirere, utruste, utfordre tanke og tro, og utvide vår forståelse og erfaring av
Gud.
Gudstjenester. I Haugesund Nordre Misjonskirke er det gudstjenester hver søndag kl.
11.00. Gudstjenesten består av oppløftende lovsang, inspirerende undervisning. Forvandlede mennesker –
Forvandlet verden. Bibelskolen i Grimstad (BiG) er eid av Normisjon, en internasjonal misjonsorganisasjon
med hovedbase i Norge. OASE er en bevegelse som vil inspirere, utruste, utfordre tanke og tro, og utvide vår
forståelse og erfaring av Gud. Dette er vårt kall for kirken og nasjonen. Lukas 1:26-38.
Kirkefaderen Augustin sa en gang at når Gud tar initiativ er det alltid i en dyp form for kjærlighet. En

kjærlighet som bevarer oss og som vil vise.
Skjønnlitteratur A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Annet
Aschehoug huser noen av Norges beste forfattere og er en garantist for ytringsfriheten. Aschehoug har bøker i
blodet. Det har vi hatt siden 1872.

