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Språket i Linda Skugges novellGnister är rått, brutalt och ärligt. Ingenting förskönas eller lämnas osagt. Vi får
följa Nicole in på bara huden och försöker förstå vad det är som har gått fel.
Hon är trasig, men hon har sitt gnister och det kan ingen ta ifrån henne. Vissa sår läker aldrig.
Nicole är även en av karaktärerna i den högaktuella romanen1989, som Linda Skugge skrivit tillsammans med
sin syster Sigrid Tollgård.
Mitt allra första minne. Jag är väldigt liten, nästan en liten bebis. Jag skriker och det är kallt och hårt, som om
jag ligger på ett golv. Jag skriker och skriker, mitt ansikte är alldeles blött av tårar. Jag ropar på mamma, men
ingen kommer. Ingen hör mig. Jag är en liten tjej med mörkt lockigt hår. Jag har ett gult nattlinne med vita
svampar på. Det är långärmat och går ända ner till fötterna.
Novellix ger ut små, snygga böcker i vykortsstorlek med en novell per bok. Både klassiker och nyskrivet - allt
ifrån Virginia Woolf till Håkan Nesser! Samtliga böcker med originalomslag av svenska formgivare,
illustratörer och konstnärer. Novellix-novellerna säljs både styckvis och förpackade i fina presentaskar. Stora
läsupplevelser i ett litet format.

Herborg Kråkevik og Hans Marius Hoff Mittet er Kristin og Erlend når Sigrid Undsets storverk Kristin
Lavransdatter blir musikal i Svein Sturla Hungnes. Utvendig brannspredning.
Brannspredning forårsaket av gnister eller flyvebrann er i dag et stort problem og står for over 50% av all
utvendig brannspredning. Bål med ved fra leirplassen Ingenting skaper villmarksstemning som et åpent
flammende bål! Bålet kan også være en fin m. Brennbart støv eller pulver som blandes med luft kan skape en
eksplosiv atmosfære som kan eksplodere dersom den antennes. Arbeidstilsynets faktaside omhandler farer.
Alarmsentral Brann Øst AS vedtektsfestede formål er å motta og formidle meldinger om brann og ulykker fra
publikum over nødnummer 110 i Moss, Rygge, Råde, Våler. Best i luften. Spectra Jubileum er kåret til best i
test.
Trykk her for å se siste nytt ..det beste valget ? Når en vektlegger robusthet, korrosjonsmotstand, lave
vedlikeholdskostnader og lang levetid kommer en ikke utenom aluminium. Mikroplasma radiofrekvens
Accent XL. Prinsippet er å lage små mikrohull (fraksjonell) i huden. Det er små steamers/gnister av
plasmagass som tennes mellom. Hultafors er et ledende internasjonalt varemerke innen avansert håndverktøy.
Les mer her! YTELSE DET SLÅR GNISTER AV Kropp og sjel vil føle seg som en del av bilen. Responsen
fra NSX er umiddelbar – når du tenker på å svinge, svinger den.

