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En gruppe unge japanske kvinner er på vei over Stillehavet. I Amerika-koffertene har de pakket det de trenger:
en hvit silkekimono til bryllupsnatta, fargerike bomullskimonoer til hverdagsbruk, kalligrafipensler, tynne ark
med rispapir, små messingbuddhaer. Men i San Francisco må de innse at mannen de skal gifte seg med er en
fremmed, og at det nye livet har ingenting med drømmene å gjøre.
"Buddha på loftet" er en fortelling om en generasjon kvinner som kom som postordrebruder til California på
1920-tallet.
De blir landarbeidere eller hushjelper. De er på utsiden av samfunnet, mens barna deres raskt omfavner den
amerikanske kulturen. Så kommer bombingen av Pearl Harbor i 1941, og både gamle og unge sendes til
interneringsleire som potensielle landssvikere.
Veiledning: Dette forslaget til periodeplan i KK1 tar utgangspunkt i en termin og følger delvis oppsettet på
ndla.no og noe oppsettet i aktuelle fagbøker. Antall. Å bli forelsket under krigen var kanskje som å finne et lys
i mørket, men ikke hvis du falt for en tysker.

En ny utstilling på Bymuseet i Oslo tar for seg. Barn er ofte speilbilder av sine foreldre.
Hvordan vi oppfører oss og hvilke valg vi tar i livet er en refleksjon av vår oppdragelse. I prosessen hvor du
blir deg. Her vil du finne masse herlig inspirasjon og vakkert interiør som vil berike ditt hjem =) Ha en
strålende dag og husk å nyte livet =) Klem fra Tone & Anette.
NETTBUTIKK LAGER: Man - fred.: 09 - 16 Lør/søn.: stengt Adr.: Holtervn. 4 G 1448 Drøbak Tlf.: 93 03
26 09 netshop@sofiesvilla.no Ordre kan også hentes på lageret. Morgenbladet er en ukeavis om politikk,
kultur og forskning.

