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Alkymisten feirer 25 år! I et kvart århundre har Paulo Coelhos verdenskjente bestselger inspirert mennesker
over hele verden. Boken forteller om den andalusiske gjetergutten Santiago og hans drøm om å finne en av
verdens rikeste skatter. Fra Spania reiser han til Tanger og gjennom Egypts ørken til et skjebnesvangert møte
med alkymisten. Om å lytte til sitt hjerte, forstå tegnene livet gir, og følge sine drømmer. For når du virkelig
ønsker deg noe, vil hele universet arbeide for at du skal oppnå det.
Nå kommer jubileumsutgaven med nytt, fargerikt design av Catalina Estrada.
Regionsteater for Telemark og Vestfold. Program, billettbestilling og informasjon om teateret. Kompakt
byutvikling: Hovinbyen – tett, grønn og bærekraftig. Gro Sandkjær Hanssen innledet konferansen. I dag ble
det på et seminar i Forskningsparken i Oslo. Visste du at: Coelho er mest kjent for boka Alkymisten som er
utgitt på mer enn 70 språk. * Alkymi brukes i naturvitenskap som navn på kjemi fra Aleksandria på -300-tallet
til 1700 tallet. Utøverne ble kalt alkymister, og de bygget på forestillinger om. ”LEVVA LIVET” er en ny
musikalsk teateropplevelse, skrevet av Arnulf Haga, med musikk og sangtekster av Åge Aleksandersen
presentert av Verdal Teaterlag og. Bazar Forlag er utgiver av noen av verdens mest leste forfattere, blant Paula

Hawkins, Ildefonso Falcones, Bernard Cornwell, Sarah Lark, Terry Hayes, Yuval Noah. Nettside for Verdal
kommune, Nord-Trøndelag fylke, Norway Nedenfor kan du prøve deg på Vika-Quiz’en som ble arrangert på
Moringen 29.
mars 2012. Neste Vika-Quiz er torsdag 26/04-2012 presis kl. 19.00. (Dagbladet): Visste du at flere av
skapningene i «Harry Potter» stammer fra greske og romerske myter? Eller at alkymisten Nicholas Flamel
virkelig levde. To skritt frem Medvirkende Åge Aleksandersen Thomas Henriksen Steinar Krokstad Skjalg
Mikalsen Raaen Stina Moltu Gunnar Pedersen Bjørn Røstad Morty Black

