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Nobelprisen i litteratur 2015!
Førti år etter annen verdenskrig oppsøker Svetlana Aleksijevitsj kvinner og menn som ved krigens utbrudd i
Sovjetunionen bare var barn. Hun ber dem minnes årene med krig - og de forteller ... at de sprang ut for å
omfavne de tyske soldatene ettersom de trodde at det var deres egne pappaer som kom hjem - de hadde bare
sett dem i uniform ... at de var så sultne at de slikket kjelene til lukten var borte ... at naboens hund satt og gråt
i ruinene ...

Boka inneholder hundre fortellinger om barn i krig fra vinneren av Nobelprisen i litteratur 2015.
«Barnas vitnemål er fullt overførbare til det som nye generasjoner i dag tvinges til å lide seg gjennom i krigens
Syria, Afghanistan og Iran.» Dagnes Nyheter
Formkrav ved testament.

Våre advokater bistår deg med spørsmål vedrørende formkrav ved testament. Spør våre advokater!
Fafo-forsker Morten Bøås er kritisk til mulig løslatelse av Moland og French, og mener de betaler blodpenger
dersom de er skyldige. Tidligere har det blitt referert til noen videosnutter om Elizabeth Loftus forskning på
falske minner her på psykologibloggen. Elisabeth Lofthus (æresdoktor ved. Motta nyhetsbrev. Velg dine
seksjoner og få siste saker på epost. Og ikke vær redd, det er lett å melde seg av igjen :) De sivile sakene i
tingrettene omfatter sakstyper som familiesaker, nabotvister, erstatningssaker, overprøving av vedtak og
tvister i arbeids- og forretningsforhold. Politiet bekrefter i en pressemelding torsdag kveld at det var en 16 år
gammel jente som ble påkjørt av T-banen på Nordberg torsdag ettermiddag. SeniorDate.no er Norges største
møteplass og datingside for voksne over 40 pluss. Nettdating, treff, forum, blogg, chat, reisefølge, venner,
singel, sjekk mm En soldat som har fått i oppdrag å grave nye graver til to dusin lik som nylig ble funnet i en
massegrav i Mosul, må ta seg en pause. Særlig synet av. Fremtidsfullmakt. Hva skjer når du ikke lenger er i
stand til å ivareta dine egne interesser på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helbred? Ja,
under visse forhold kan et testament bli ugyldig.
Feil ved vitnepåtegningene Den vanligste grunnen til at et testament blir ugyldig, er at vitneunderskrifter.

