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Norge er okkupert av Nazi-Tyskland, og Vidkun Quisling fanges av sine drømmer om å bli Den Store Fører.
Han kaster seg ut i et veldig arbeid med å omdanne samfunnet etter sitt eget hode, men samtidig sliter han med
usikkerhet, personlige fornærmelser og følelsen av å bli misforstått. Den febrile aktiviteten avløses stadig av
grublerier, depressive tilstander, bortforklaringer. Etter hvert blir det klart at virkelighetsforståelsen forlater
ham, og dermed går det ugjenkallelig mot et sammenbrudd. Med denne boka avslutter Kolbjørn Brekstad sin
romantrilogi om Vidkun Quisling. Bind I, Heroisme og svik (2009), omhandler perioden 1922-30, da Quisling
arbeidet for Fridtjof Nansen. Bind II, Folkefrelseren (2010), er en beskrivelse av Quislings politiske
virksomhet i tidsrommet 1930-39 - fra minister i Bondeparti-regjeringen til NS-leder. I sin anmeldelse av bind
I, skrev Klassekampens Jon Langdal: "Personportrettet er overtyande levert [...] denne stemma trur vi på, ho
talar i ein kortklipt, sersjantaktig og påståeleg stil, der det ikkje er rom for ambivalens og sjenerande nyansar. I
sjølve teksten er den språklege tonen konsekvent og proft gjennomført."
Ragnarok «Tough workwear for tough conditions at sea» RAGNAROK er et helhetlig bekledningskonsept for
røktere i oppdrettsnæringen, utviklet i samarbeid med. Få oversikt over de siste nyhetene, eventene,
direktesendingene, videoene og bildene fra Red Bulls mangfoldige verden, inkludert motorsport, sykling,
snøsport. Sko. Protex forhandler sko til både arbeid og fritid. For mer informasjon og bestilling: www.

protexshop.no. Forhandlere kan ta kontakt med salgssjef Martin Gregersen her Volven tar så for seg hvordan
mennesker og guder tar del i et maktspill med kamp, svik, drap og løftebrudd. Og hvordan jordens undergang,
Ragnarok, blir varslet: DAVOS (Aftenposten): Det er fest på børsen, og fremtidstroen stiger blant verdens
toppledere, ifølge en ny rapport. - Vi klør oss litt i hodet om dagen. Volven tar så for seg hvordan mennesker
og guder tar del i et maktspill med kamp, svik, drap og løftebrudd. Og hvordan jordens undergang, Ragnarok,
blir varslet: Berg og dalbaner, andre attraksjoner og aktiviteter både for voksne, barn og familier i den største
fornøyelsesparken og tivoli i Norge, rett utenfor Oslo. TusenFryd har aktiviteter og attraksjoner som er
spesielt tilpasset for ungdom og voksne som besøker oss rett utenfor Oslo. Hvorfor ikke ta med kjæresten på
en tur? Loke. Loke, eller Loft (Loki, Loptr) er opprinnelig en av jotnene, men etter å ha blandet blod med
Odin ble han tatt opp som en halvgud av æsene - men kan nok med. Myter. Hva er en myte? Kilder. I
begynnelsen. Asken i Åsgard (Yggdrasil) Odin hos Kong Geirrød. Odins hest. Lokes barn. Sivs hår. Heimdalls
sønner. Tor henter.

