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Cappelen Damms første utgivelse direkte som e-bok uten å ha vært innom papirutgaven er Lars Saabye
Christensens Norske stiler. Boka er en utveksling mellom Herbert Ankel, en oppfinnsom og utrettelig forfatter
av norske stiler, og hans norsklærer, klasseforstander Holger Ørekam, som ikke alltid lar seg begeistre av
Ankels fantasifulle stiløvelser. I løpet av i alt 19 stiler finner vi klassikere som ‘Fortell om en tur’, ‘Fortell om
en helt vanlig dag’, ‘Grei ut om FN’, ‘Grei ut om trafikkreglene’ og ikke minst denne: ‘Er selvtillit en fordel
eller en ulempe’. Herbert Ankels stiler er egnet til å vekke munterhet og en viss nostalgi. Og ikke minst, de
behandler evige aktuelle tema som: Fins virkelig en helt vanlig dag. Nei, mener Ankel. Jo, mener Ørekam.
FORTELL OM EN ARTIG OPPLEVELSE (andre forsøk)
"Nå skal jeg fortelle om noe virkelig artig som jeg har opplevd. En dag etter skoletid gikk Sindre Mømb og jeg
ned til Studenten, den viden kjente isrestauranten på Karl Johan. Vi hadde nemlig spart så mye av ukelønnen
at vi kunne betale for hver vår milkshake.
Dessuten hadde vi pantet flasker som fyllikene la igjen på Skarpsno og andre steder. Noen ganger var de litt
mistenksomme når vi kom på Vinmonopolet med en hel kasse full av tomflasker, men stort sett var de greie.
Vi hadde jo rent mel i posen. ..."

Enkle setninger på fransk Mange brukbare franske setninger for deg som vil lære fransk eller har litt
problemer med fransktimene ;) Annet Gran hermano Spansk eksamen 2012. Dette er en besvarelse på
oppgavespørsmålet ''Soy muy feliz de no ser famosa porque.'' Oppgaven fikk karakteren 6 på spansk. Fantasy
eller fantastisk litteratur er en litterær sjanger som kan være vanskelig å skille klart fra science fiction, noe som
fører til at "science fiction og. De første skarpe akkordene i Puccinis populære opera Tosca tar oss med inn i
en verden med politisk uro, tortur og ubarmhjertig maktspill. I sentrum står lederen. Ukraina, republikk i det
østlige Europa, ved nordenden av Svartehavet. Ukraina grenser i nord til Hviterussland, i nord og øst til
Russland, i sør til Svartehavet. Vi er stolte over å være leverandør av sofa og stoler til Signature Collection
hos Bohus Telt og Fritid har vært hovedleverandør av telt og paviljonger til det norske markedet i snart 20 år!
Alle firmaets ansatte har lang erfaring med. Kvalitet Vi lagerfører norsk skifer fra Otta, Oppdal og Alta i beste
kvalitet. Den norske skiferen egner seg meget godt til både inne- og utebruk. homble-olsby.no: advokatfirmaet
som er spesialisert innen arbeidslivets juss Velkommen til Danseløvene – Din danseskole i Oslo! Hos oss er
du i trygge hender enten du aldri har danset før eller er dreven i gamet. Vi har et av Oslos aller.

