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Vinner av Nordisk Råds Litteraturpris 2010. En dag i 1992 finner den gamle kvinnen Aliide en forkommen
ung jente på tunet utenfor huset. Aliide blir først urolig og skremt, men så vinner medfølelsen, og hun tar
henne inn. Slik møtes Aliide og Zara. Den eldste har levd hele sitt liv på gården i Vest-Estland, den yngste har
vokst opp i det østligste Russland og har søkt lykken i Vest-Europa, men er nå på flukt fra menn som forfølger
henne. Gradvis blir vi klar over hvilke bånd som forener de to kvinnene, og en fortelling om en familie som
går i oppløsning når et samfunn får nye makthavere folder seg ut. Handlingen foregår dels under krigen og den
sovjetiske okkupasjonen på førtitallet i Estland, dels på begynnelsen av nittitallet når et nytt Europa tar form
etter murens fall.
Olex software. Olex er et unikt navigasjons- og kartleggings-system utviklet av Olex AS i Trondheim.
Systemet benyttes blant annet innenfor fiskeri, oppdrett. I går kveld ble Lønnum valgt til ny leder i Oslo Frp.
Dame er det også blitt: I fjor giftet han seg med Liv Eiklo (25) - og Erlend (9 mnd.) har kommet. – Jeg er ikke
i tvil om at politiet denne gangen gjør det rette og gjør alt i deres makt for å hindre nazi-aksjonen i å
gjennomføres, skriver Dan. Det er nå nærmest nulltoleranse for kritikk av presidenten, og regimet har øyne og
ører overalt. Det fikk Şenol Buran oppleve første juledag, da han. Norsk litteratur knyttet til Bokbloggerprisen

og shortlists. Dette gleder jeg meg til! Jeg Jeg har planer om å lese meg godt inn på kortlisten sammen med
andre. Nyheter og aktuelt Flere aktuelle artikler på Texfiles, hjemmesiden til Ole Texmo: 05.12.15: Forum for
menn og omsorgs høringsuttalelsetil forslag om. Marianne Clementine Håheim tildeles Bjørnsonstipendet
2017 I dag ble det kjent at Marianne Clementine Håheim tildeles Bjørnsonstipendet 2017.

