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"Disturbing, compelling, beautifully translated." (The Times). "Electric, urgent, luminous...a coming-of-age
with a difference." (Daily Mail).
Eleven-year-old Djata makes sure he is always home on Sundays. It is the day the State Security came to take
his father away, and he believes it will be a Sunday when his father finally comes home again. While he waits,
Djata lives out a life of adventure. He plays wargames in flaming wheat fields hunts for gold in abandoned
claymines watches porn in a backroom at the cinema, and plays chess with an automaton. But lurking beneath
his rebel boyhood, pulling at his heartstrings, is the continued absence of his father.
When he finally uncovers the real truth, he risks losing his childhood for ever. With The White King, Gyorgy
Dragoman won the prestigious Sandor Marai prize. An urgent, humorous and melancholy picture of a
childhood behind the Iron Curtain it introduces a stunning new voice in contemporary fiction.
En engelsk rase som er oppkalt etter den engelske kongen King Charles (1600 - 1649). Han og sønnen … XC
Ultimate er tidligere kåret til «Best i test». Nå er den i tillegg ytterligere forbedret på en hel del punkter, med

tøff ramme og topp utstyr. Utrolig lett og fantastisk rask! Med White Carbon-ramme og Rock Shox-demper, er
denne sykkelen laget for konkurranser. Lav vekt og stiv ramme. Klubben som gjorde spådommer til skamme
og rykket opp til Premier League: - Ganske utrolig FRI FRAKT & RETUR Kjøp nye løpesko, klær og utstyr
fra Nike på nett! Stort utvalg til barn, dame og herre hos Zalando! Vi i Vulkanfisk elsker god sjømat og vi
kjenner historien bak alle våre råvarer. Våre leverandører er like lidenskapelig opptatt av havets skatter som
oss. Kollektiv til City Syd? Her finner du alle bussrutene som går til City Syd - og det er mange! Boxeren er
en tysk rase som oppsto ved å krysse engelsk bulldog med en nå utdødd rase kalt brabante… City Syd er
Midt-Norges største kjøpesenter og ligger ca. 8 km sør for Trondheim sentrum.
Med 69 butikker finner du alt du trenger hos oss, fra siste mote til. Rasehund.no: En av de største
informasjonskilder om hunderaser. Her kan du lese om og sammenlikne over 400 hunderaser, se bilder og
filmer og dele dine erfaringer.

