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Två unga, eleganta gentlemän anländer en junidag år 1901 till det ståtliga slottet i grevskapet Wiltshire i södra
England. Den ene är lord Albert, som återvänder från sina ingenjörsstudier i Dresden för att bli släktens
överhuvud, tillika den 13:e earlen av Manningham. Den andre heter Sverre, och de har bestämt sig för ett liv
tillsammans. Det har gått många år sedan Sverre och hans bröder Lauritz och Oscar växte upp i en fattig
fiskarfamilj på Vestlandet i Norge. Deras ovanliga tekniska talanger förde dem via välgörenhet och stipendier
till dåtidens förnämsta examen som diplomingenjörer vid universitetet i Dresden. Lauritz återvände till Norge,
Oscar försvann till Tyska Östafrika och Sverre befinner sig nu med sin älskade lord i ett England där hans
konstnärliga talang kan slå ut i full blom. Hans tavlor skildrar livet på och kring Manningham. Flera av
godsets invånare står modell för hans porträtt. De båda gentlemännen rör sig även bland Londons konstnärer
och bohemer, där den frigjorda Bloomsburygruppen sätter stora avtryck på både tiden och Sverre.
Om Brobyggarna den inledande delen i romanserien Det stora århundradet kretsade mest kring ingenjörskonst
och teknik i det nya 1900-talet så rör sig Dandy mer i de sköna konsternas värld, som också den är starkt
präglad av tidens optimistiska föreställning. Men på samma sätt som första världskriget slog sönder hela
tillvaron för de äldre bröderna Lauritz och Oscar drabbas nu Sverre och Albert. Och för de tre bröderna,
liksom för miljoner andra européer, måste tillvaron byggas upp på nytt och livet börja om någon annanstans.
Godt oppslagsverk for kryssordløsere.Trond og Peter's Kryssord Database Medarbeidere - erfaring og
kompetanse gir kvalitet. Samlet kompetanse og erfaring blant Audionors tekniske stab utgjør mer enn 10.000
arrangementer gjennom mer enn. PROGRAM Programmet for Trollrock 2017 er snart komplett. (Vi tar
forbehold om at endringer kan oppstå.) Erfaringsmessig er det enorm pågang rett før de store.
Stabæk i Eliteserien: Diskuter Stabæk Fotball, Eliteserien og Stabæk Support HAGETID: Disse produktene
ble brukt da Hagetid lagde den spiselige hagen Prisvinnende livsstilsmagasin som følger med DN hver fredag.
www.d2.no Med et preg av håndverk og god design har Kosta Boda blitt et av de ledende glassfirmaene i
verden. Mange velkjente formgivere er i dag knyttet til Kosta Boda. I Eli Maries Planteliste. h.

Buktafestivalen er en ideell stiftelse og har ikke erverv som formål.
Alt overskudd som festivalen generer skal derfor videreføres tilbake til festivalen for å.
Skal du gifte deg, fyller du 50 år eller er det tid for dåp? Uansett hva du skal feire, er det hyggelig å ønske seg
noe og dermed få noe du virkelig ønsker.

