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"Så lenge jeg til å begynne med la mine observasjoner til tiden etter mørkets frembrudd og ikke slå på lys i
rommet, ville jeg kunne føle meg like trygg som et dyr i et lunt hi langt under jorda. Og akkurat dette med
trygghet var av aller største viktighet. Å bli "tatt på fersk gjerning" (som man sier) med teleskop rettet inn mot
en nabos vindu, ville lett kunne bli misforstått."
En bok om ensomheten. Sårt, og vanvittig morsomt.

"Utsikt til Paradiset" fra 1993 er den første boka om Elling. For de to neste bøkene, "Fugledansen" (1995) og
"Brødre i blodet" (1996) har Ingvar Ambjørnsen mottatt henholdsvis Brageprisen og Bokhandlerprisen.

Velkommen til Steigen! Lev i Steigen er din kilde til lokalkunnskap og gode historier om å leve, jobbe, bo og
ha en fantastisk hverdag i Steigen! Deilig bassengområde med utsikt ene madrasser på omestay Lekre bad
Homestay os vertsfamilie Flotte rom // Dette møter deg på Mallorca Turen i korte trekk Hillesøy (Havna)
Beliggenhet På yttersida av Sommarøya, forbundet med en liten, smal bro. Med Edøya i sør og blant annet
Tussøya og Håja i nord. Sommerdrøm Femund Engerdal er rene paradiset for turgåere. Over hele kommunen
kryr det av stier, seterveger og skogsbilveger som er lette å gå og gir varierte.
Hos Travellink finner du billige reiser til Sveits.
Her finner du gode priser på fly, hotell og leiebil til Sveits i Turistbyråer. Nye leiligheter i Perlebukta på
Jeløy: Bo du med sjøen for øyet, stranden for hånden, marka i ryggen og byen i lomma. 5 eksotiske reisemål
Reis bort fra kulden og utforsk nye, eksotiske steder ! Den vakre kystlinjen og det mørkeblå havet lokker
besøkere fra nær og fjern til Makarskas Riviera Ambjørnsens bøker om Elling Særemne om tre av
Elling-bøkene av Ingvar Ambjørnsen. Hvordan forholder en person med sosial angst, som Elling, seg til
samfunnet? Asia. Asia er inkarnasjonen på paradiset – milelange strender innrammet av vaiende palmer,
smaragdgrønt badevann og fruktdrikker som smaker som en bit av.

