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Hadde du trodd det var mulig å komprimere Ringenes Herre ned til en tre ruters tegneseriestripe? De tre
bøkene om Kristin Lavransdatter? Eller selveste Bibelen? Henrik Lange har på en enestående måte greid å
sammenfatte åtti store litterære verk, hver på én eneste side, og puttet dem inn i en tegneseriestripe. Her finner
du bøker som Halvbroren, Berlinerpoplene, Vindens skygge, Da Vinci-koden, American Psycho, Parfymen,
Alkymisten, Bokhandleren i Kabul og Et dukkehjem for å nevne noen.
tXt-aksjonen er Norges eldste og største leselystaksjon. Opplaget er på 120 000, og nærmere 70 prosent av
norske ungdomsskoleelever deltar.
Kommentarer fra brukere En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har
noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Alt du har skrevet her, har jeg funnet andre steder i bøker
og på internett, som mange av de andre her har sakt.
men det var en bra tekst, for det var på en måte.

Nå kan din skole, ditt bibliotek eller din organisasjon teste ut Filmrommet og få fri tilgang til over 2000
filmer og pedagogiske opplegg.
Tegn avtale i mai, og få. Biblioteksentralen er et samvirkeforetak som er eid og styrt av medlemmene. Eierne
våre er i all hovedsak norske kommuner og fylkeskommuner.
Vårt mål er å bidra. Prosti Sogn/menigheter Medlemmer Innbyggere; Totalt 198877 251040; Bergen
domprosti: Domkirken (omfatter også Mariakirken, Johanneskirken og Nykirken) 17 753 Bright Starer en film
som forteller om relasjonen mellom Fanny Brawne og John Keats. Det er en vakker film som viser et
kjærlighetsforhold som er mer enn sukkertøy.

