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Det er julaften 2011. I Wadi Rum-ørkenen ligger romanens jeg-forteller og søsteren hennes i soveposer og
betrakter vinterhimmelen med alle stjernebildene.
Minnene om tidligere juler strømmer på om å få feil julepresang som barn, om ikke å feire jul, om å feire jul i
en kirke i Harlem. Og om forskjellige soveplasser i telt på safari, i snøhule på fjellet, med et biljardbord som
underlag. Underfundige og filosofiske betraktninger med Beate Grimsruds særegne blikk på tilværelsen.
En morsom og nostalgisk julebok med fotografier av forfatterens oppvekst.

"På slaget fem ble julen ringt inn og begynte på alvor. Først da kunne juletreet tennes.

Og vi barn skulle ha tindrende juleøyne. Så var det Sølvguttene som alle hadde nyvasket hår og holdt i hvert
sitt stearinlys. Det lyste av skjønnhet og uskyldighet og glitret i øynene deres. Innerst inne ville jeg være en
liten Sølvgutt. Jeg ville være han som sang solo med engleaktig stemme.
I hvert fall en dag i året. Resten av dagene kunne jeg skrike hysterisk og komme hjem fra fotballtreningen
som et monster i søle. For hvor var disse engleguttene resten av året. I et skap? Børstet man bare av dem
støvet, badet og gredde og kledde dem og ga dem hvert sitt lys på julaften? De var uvirkelige."
Velkommen til julematoppskrifter.no. Her finner du oppskrifter på skikkelig god norsk julemat. Det kan vel
være fare for at det slenger innom en utenlandsk rett her. Duften av svibler blander seg med klementiner og
julemat - det er helt klart jul! Svibler er en av julens trofaste blomster, og det beste er at de trives uansett hva.
Mest verdi for pengene. Hos Frende får du mye for pengene. Senest i april 2017 ble vår reiseforsikring kåret til
best i test - med god margin. Slik skriver du anførselstegn (sitattegn, gåseøyne, hermetegn) Så å si enerådende
i norsk typografi er bruken av « og » som anførselstegn (også kalt. Glade Jul, hellige Jul : engler daler ned i
skjul. Hit de flyver med paradisgrønt, hvor de ser hva for Gud er skjønt. Kontakt: annmariolsen@hotmail.com.
I dag kl fire spilles siste runde i Premier League for denne sesongen. Det er som regel trist og vemodig at det
er over og vi. Om Gruble.net Denne siden inneholder interaktive oppgaver for deg som liker å trimme hjernen.
Velg mellom blant annet grubliser, puggeoppgaver og quizer.
Ettersom du skal bo i Sanur bør du stikke innom en plass som heter Arena Sportsbar, det ligger rett ved
McDonalds. Der har de utrolig god mat (prøv biffen der!) og. Mange av dere vet at jeg er stor fan av Sony
mobiltelefoner og har vært det en god, god stund nå.
Faktisk var min aller første mobiltelefon fra Sony. Under Multi Nettoppgaver 1-4 finner du 1a, 1b , 2a, 2b, 3a,
3b, 4a, 4b.
Logg inn. Multi Nettoppgaver 1-4

