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Mahmud al-Zahir blir sendt som skatteoppkrever til den isolerte og fjerntliggende oasen Siwa, og han vet at
det betyr livsfare. Begge hans forgjengere ble myrdet. Al-Zahir har ikke noe valg. Han er anklaget for å være
illojal mot de egyptiske myndighetene så vel som de britiske kolonimyndighetene. For å beskytte sin irske
kone, Catherine, vil han ikke ta henne med ut i ørkenen. Hun derimot insisterer på å reise, i håp om at
ekteskapet kan få nytt liv. I Siwa finner Mahmud al-Zahir seg fanget mellom to krigerske parter. Catherines
vestlige blikk på det strengt tradisjonelle samfunnet, og hennes interesse for det arkeologiske
utgravingsområde i oasen, skaper dype konflikter og vekker et slumrende hat. Under den brennende solen er
det mange øyne i skyggene, og fluktveier finnes ikke. Baha Tahir tegner et overbevisende bilde av et samfunn
som er i krig med seg selv og et ekteskap som er i oppløsning. Der solen går ned er en roman om et komplekst
og vanskelig kjærlighetsforhold og en studie i makt, okkupasjon og opprør.
Blokkebukta Camping er en veldrevet familiecamping med røtter tilbake til 1920-årene da Mathilde Lunde
drev plassen. Hun er farmoren til dagens eier Roar Lunde. «Midnattssol» på NRK Fransk skuespiller om å
jobbe i Sameland: - Har aldri vært så ensom, solen gikk aldri ned og det var ingen ute i gatene En helt vanlig
flytur er det ikke. Vi sitter med setebeltene på i Air Koryos flight mellom Beijing og Pyongyang.
Tupolev-flyet er splitter nytt. 31. desember: Det er veldig kaldt på kontoret mitt. (Ok, så har jeg vært lat, da.).

Det er så mye styr med jula, bestandig. Min vane tro, utsetter jeg det.
1 I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans
fylte tempelet. Maritimstart, startsiden for båtfolk. Nordiske Båtlinker, kjøp og salg, båtforeninger, båtliv,
kystkultur, båtforhandlere og mye mer! Blid og glad sørlands jente, med et brennende engasjement for trening
og sunt kosthold. Ta mer enn gjerne kontakt. marenerdvik@hotmail.com Da vi var på familietur med bobil
(link til innlegget), så dro vi innom Kortmans Lysstøperi, der de hadde lys i alle mulige slags dekorasjoner,
servietter og. Går ned i vekt og har svelgproblemer. Har en svigermor med parkinsons sykdom. Hun har fått
betydelige svelgproblemer og gått ned i vekt. Da hun var hos nevrolog. En sommer da kornet sto særlig frodig,
slo storken seg ofte ned på åkeren til enav molboene, hvor den spankulerte frem og tilbake for å fange frosk.

