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De andre historiene er fabler fra en urfolksbevegelse, Zapatistene, og deres kamp for verdighet og rettferdighet
i Mexico.
Zapatistene har siden de ble verdenskjente i 1994 stadig overasket og underholdt verden med å legge frem sitt
budskap og ønske om en mer rettferdig verden for dem selv, og for alle andre, på poetiske og fengende måter.
Denne boka er en samling av fabler ført i pennen av den myteomspunne Subcomandante Marcos. De andre
fortellingene er den mest omfattende samlingen av fabler og historier fra zapatistene på norsk. Boka er rikt
illustrert med bilder av veggmalerier fra zapatistenes områder i Chiapas, Mexico.
Cupidos arkiv med erotiske historier Bladet Cupidos lesere har skrevet over 15.000 erotiske tekster til Cupido
siden 1984. Her er godt over tusen av de beste historiene! Målet er å hedre de som er med på å øke forbruket
og produksjon av økologisk mat Kan digitale verktøy brukes som redskap i undervisning og vurdering i
høyere utdanning? Under treffer du ansatte fra sektoren fortelle om sine forsøk på å. Sofie på ball «Du må
danse, Sofien min, du må endelig danse. For himmelens skyld avslå det ikke … det vil bli tatt ille opp …»
Sofie er 16 år. nettmagasinet 3600.no Kongsberg har fokus på menneskene, miljøene og historiene i
Kongsberg. Like viktig er det visuelle innholdet, med gode bilder/videoer Her får du de varme og viktige
historiene fra Kommune-Norge som skal inspirere og synliggjøre mangfoldet og de gode eksemplene i
kommunene. Målet er å bygge.

OM OSS. Ingfrid og Svein er eiere og drivere og har tatt imot gjester siden 1991. Les historiene og
NYHETER under menyen "om oss". Underholdning og virale nyheter fra hele verden. Tiz.no publiseres av
Tiz Virale Historier. Tiz består av Tiz.no og Creepy.no - Sjokkerende Historier. sommer svalbard, opplevelser
sommer svalbard. Aktivitetskalender Se hva du kan oppleve på Svalbard mens du er her med vår
aktivitetskalender! Velkommen til VG+. Gode historier i eksklusiv innpakning-mer enn raske nyheter. Alltid
tilgjengelig! Fra kun 1,60 pr.dag

