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Boken er en rekonstruksjon og en gjendiktning av et kvinneliv på 1800-tallet, basert på brev og dagbøker
etterlatt av Kristiane Boeck og hennes mann, Johan Willoch Erichsen. Kristiane Boech er et barn av sin tid.
Borgerskapets kvinner sperres inne i konvensjonenes jerngrep, uten håp om annen livsutfoldelse enn den
ekteskapet kan tilby. Men Kristiane er et begavet barn fra en ressurssterk familie. Hun vil bygge sitt liv på
ordene, og gjennom språket kjemper hun for en friere eksistens for seg og sine medsøstre. Hun er selv bundet
av konvensjonene, inntil hun trosser dem i møtet med en mann som er langt yngre enn henne selv. Gjennom
dagbøkene og brevene får vi del i et inderlig kjærlighetsforhold som satte henne fri.
Hvorfor er det brune feltet ytterst på puppen et av kvinnekroppens sterkeste tabuer? Ledertreningen "Ord til
handling" er bygget på vår bok, «Fra ord til handling», og er en praktisk og teoretisk trening av fremtidens
toppledere.
Jomfrureiser arrangerer gruppereiser for jenter med ulike tema, over hele verden. Våre tema på reisene er;
trening, sykkel, yoga, kultur, vandring, weekend og vi. Borreliose etter flåttbitt I ca. 98% av alle flåttbitt skjer

det ingen overføring av smitte, og du blir ikke syk. Ca. 2 av 100 flåttbitt fører til sykdommen som. Selskapet
Mars One vil lage reality-tv på Mars, men norske astronomer har ikke tro på prosjektet. Eller er de bare feige?
Ungdomreporter Nora Heyerdahl prøver å. I VGs store guide til Alpene har vi plottet inn alle chartersteder
som tilbys denne vinteren. Her kan du lese de harde fakta om stedene. Uansett hvilket av.
Nettavisen nyheter følger nyhetsbildet i inn-og utland med fokus på hendelsesnyheter, politikk og viktige
begivenheter hele året. Edvard Lysne er ansatt som ny leder for Hedmark IKT. Han kommer fra stillingen som
leder for enheten Samfunn og selskapsrelasjoner i Norsk Tipping. Sjømat. Et 400 år gammelt kuskjell med dill
og havvanngelé er noe av det som serveres på Koks i Kirkjubøur. Et klippeliv.
Sau, lundefugl og suler. På den offisielle reiseguiden for Norge finner du opplevelser, overnattingssteder,
spisesteder, aktiviteter og attraksjoner, samt informasjon om hva som skjer.

