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Dette er den ultimate studentromanen. En roman som intelligent og humoristisk tar studentlivet på kornet.
Handlingen foregår i Universitetsbyen utenfor Paris, hvor de utenlandske studentene prøver å nærme seg
hverandre på fransk. I denne liksomverdenen er geografien snudd på hodet, slik at Det norske huset ligger ved
siden av Uruguay. Det er norske Nikolai og amerikanske Daisy som er romanens kjærlighetspar. De er ikke
ordentlig kjærester, men ingen av dem ønsker å virke desperate i forhold til andre "jeg orker ikke å dumme
meg ut flere ganger, sier hun, da ligger jeg heller med deg."
De nysgjerrige skildrer ensomheten og den lammende frykten for den store Verden utenfor Universitetsbyen,
og spør på sjarmerende vis hva det egentlig vil si å studere.
Kontakt oss Telefon: 03245 / 69139300 E-post: post@inspiria.no Kontaktpersoner på INSPIRIA » Finn frem
til oss INSPIRIA science center Bjørnstadveien 16, 1712 Grålum - Ikke rart folk er nysgjerrige "Hobbithytta"
har Sverre Mørk selv konstruert og bygget fra bunn. BYGGET SEG EN JORDGAMME: Det har vært nok av

nysgjerrige turister. På Bergvang har vi en rekke type med arrangementer; Barnebursdag, gårdsbesøk,
utleielokaler, firmaevents, stall, turer og hundekjøring. Se under våre. Nettveien til førerkortet - klasse B, for
deg som skal ta førerkort på personbil. Nettkurset tar for seg trinn 2, 3 og 4, trafikant i mørket og plikter ved.
Velkommen til oss! A/S Th.Marthinsens sølvvarefabrikk har gjennom lang tid vært kjent for tradisjon og
kvalitet.
Men vi er også nysgjerrige og opptatt av moderne. Utfordrende, spennende og opplysende: Ultima feirer
samtidsmusikk i hjertet av Oslo, Skandinavias musikkhovedstad. Bli sett, bruk refleks! Siden barn er små,
nysgjerrige oppdagere, kan de lett la seg distrahere i trafikken. Vi ønsker at ditt barn/barna dine skal synes på.
Din mening er veldig viktig for oss. Undersøkelsen tar 5-7 minutter. Best Western Rewards-medlemmer får
250 poeng som takk for hjelpen I tre sesonger har vi fulgt TRIO-gjengen på NRK Super, og fra 17. februar
2017 kan vi endelig se TRIO på det store lerretet. I kinofilmen "TRIO - Jakten på. C More Independence Day:
Resurgence. Det har gått 20 år siden de ondsinnede romvesenene ble beseiret av menneskene. Nå er de tilbake
– sterkere enn noensinne.

