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I romanen Skjorta møter vi dandyen Sasja fra Sibir som har skaffet seg en arkitektkarriere i Moskva. Vi følger
hovedpersonen gjennom et hektisk døgn i den russiske hovedstaden, gjennom utallige taxiturer for å løse
utfordringer på arbeidsplassen og i kjærlighetslivet, samtidig som han skal varte opp den litt provinsielle
barndomsvennen Maksim som er på besøk fra hjembyen i Sibir. Det ender i en lang og fuktig kveld på byen
som etterlater stadig nye spor på Sasjas hvite skjorte.

Boken gir et elegant og treffende bilde av samtidens Moskva slik det ser ut for den unge, russiske
middelklassen.
En bok om stress, vennskap, kjærlighet og lengsel etter alvor i livet.
Sjette bok i Petrusjka-serien.

"Skjorta" er unektelig et litt merkelig navn på en fjelltopp. Jeg har lenge lurt på hvorfor nettopp dette navnet
havnet på denne kjente skitoppen innerst i. SKJORTA: En av de store toppturklassikerne i Romsdal, som på
gode dager kan diske opp med 1500 høydemeter pudderkjøring. Foto: Thore K. Engdal Dette var status denne
søndagen i april, og Skjorta stakk av med seieren etter diskusjonen om turmål. Dette var ikke første turen vår
på dette majestetiske. Hos Tailor Store skreddersyr du dine egne klær online, helt etter dine egne ønsker og
etter dine mål. Prøv å bli din egen designer. Skreddersydde skjorter online. Shirtstore - Butikken med frekke
t-skjorter / t-skjorter & gensere med morsomme og freidige trykk. Velg blant våre coole klær! Tskjorte, T
skjorte, T-skjorte. KONTAKT FRI FLYT. Ansvarlig redaktør: Erlend Sande. Redaksjon: Henning Reinton
(redaktør) Tore Meirik (nettredaktør) Anders Holtet (journalist) Salg og marked: Jeg aner ikke hvorfor det står
Mo i Rana på t-skjorta mi. En populær t-skjorte både her på huset og ute i det langstrakte land. Speiderskjorta.
Speiderskjerfet og -skjorta er den offisielle drakten til Norges speiderforbund.
Speidere bruker speiderdrakt for å få følesen av å tilhøre en. Er du så heldig å kunne smykke deg med bunad
på nasjonaldagen, er det viktig at også skjorta ser ut som den skal. For noen kan det være en utfordring å
hanskes. Går ikke frem av sidene at sendingene kommer fra utlandet.Trykken var også dårlig, og skjorta gikk i
søpla på under ett år. Date published: 2016-09-06.

