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Stian Sørlie er født i 1928. Han er jurist, startet sin karriere i UD og har mange år bak seg som advokat og
dommer i Oslo og sorenskriver på Vest- og Nordvestlandet. I 9 år jobbet han som teaterarbeider i Oslo, der
han også har virket som litteratur- og teaterkritiker. Han har først og fremst vært produktiv som dramatiker
med 14 oppførte skuespill, flere av dem med stor suksess, ikke minst EKSPERIMENT som hadde urpremiere
på Oslo Nye Teater i 1970 og som ble solgt til 4 institusjonsteatre og spilt av nærmere 20 frie grupper. Hans
sist oppførte stykke -SPOR I STEIN III - ble oppført i Middelalder-parken for 200 000 mennesker under
byjubiléet "Oslo 1000 år" i mai 2000. Utenfor Norges grenser har Stian Sørlies dramatikk vært spilt i Finland,
Sverige, Danmark, Nederland og USA. Stian Sørlie har utgitt 3 essaysamlinger. ERUPSJON som kom i 1972,
utløste ovasjoner fra anmelderne: "Dristig og rammende", et "fremragende skrift", "ganske enestående" var
deres dom, og forfatteren ble i VG utropt til "en elegant stilist og vesentlig nytenker". KJERNE OG SKALL er
et essay om kunst. En beretning om kunstens fødsel og liv, og et forvarsel om dens forvitring og død i en
stadig mer intellektualisert, menneskeskapt tilværelse.
Glass og farger. Vinduene og dørene lakkeres, og du har hele fargekartet å velge i når du eller arkitekten din
skal plukke det som passer. Standardvinduene våre. Det er mange konflikter på arbeidsplassene.
Noen av dem er nødvendige og sunne for at de rette beslutningene skal bli tatt og en god utvikling kan skje.
Høstens desidert beste måltid! Lammecarré smaker sabla godt og kjøttet er både supersaftig og mørt. Et godt

tips: les alltid gjennom oppskriften før du. Alle som er opptatt av trivsel i hjemmet vet hvor viktig det er å
velge de riktige fargene. Finn riktig farge og maling her. Morderen kunne vært deg. Karin Fossum ønsker at
leserne skal forstå at i en gitt dramatisk situasjon kunne de faktisk ha gjort det samme som en drapsmann eller
en. Norwegian: Ikke noe tema. Håndbagasje er kjerne til irritasjon og glede og glede hos flypassasjerer i dag.
Innføringen av pris på innsjekket bagasje har. En perfekt stekt sjokoladefontant med godt tilbehør er en perfekt
avslutning på et måltid. Men, jeg anbefaler deg å gjøre klar deigen på forhånd og øve litt. • At bolig- og
eiendomsskatten skal fjernes og kommunene gis kompensasjon for inntektstapet av Staten.
3.5 BILAVGIFT Norge er et langstrakt land hvor bilbruk er en.
Inspirasjon når du skal male inne.
Ta en titt på disse rommene, kanskje du får noen ideer til hvordan du kan male hjemme hos deg. eller bli
frisk. Vi skal ikke bevege oss langt inn i den alternative sfæren før vi blir bombardert med utsagn Som
«Tankene kan endre ditt liv», «Du er det du.

