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For fjerde gang har Karstein Volle tatt på seg sitt ansvar i folkeopplysningens tjeneste ved å bringe oss en
solid samling med dokumenterte, men dog ikke alt for kjente fakta fra verden. Resultatet er en håndbok for
bedre overlevelse i denne verden som vi alle lever i. Boken starter med regelverk for bruk av offentlig pissoar,
og avsluttes med dokumentasjon av den siste utvikling innefor sikkerhetskontroller på flyplasser.
I mellomtiden lærer vi bant annet at havørner er feige og klossete, at tegneserien ble oppfunnet i 1875 av
Thomas Alva Edison, og hva som er ingrediensene i influensavaksine. Boken er i tillegg utstyrt med en
bruksanvisning i tre deler.
Karpe Diem har for lengst blitt til noe mer enn et norsk band. Noe mer enn en rapgruppe. Karpe Diem er
musikken, tekstene og konsertene som et helt land har vendt seg. Posted October 8th, 2015 by Studentuka &
filed under UKA 16.
Det nye styret i StudentUKA er i full gang med planlegging av StudentUKA 2016! Vi arrangerer dette årets.
Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land (roman, Dag
Solstad 1982) Vestlandets største regionavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport
og kultur.
For litt siden presenterte Esquil en liste over de ti norske filmene han mener er det beste Norge har produsert
iløpet av de siste 25 åra. Jeg vil ikke være noe. Alt man trenger til det moderne kjøkken. Kjøkkenet er hjertet i
hjemmet, kombiner både design og funksjonalitet med det siste fra Alessi, Le Creuset. A glimpse of future
(The Matrix and Star Wars) En analyse av The Matrix og Star Wars som framtidsspekulerende filmer, samt
dveling rundt virkemidler i futuristisk film. Tema: Helse og rus, Individ/gruppe, Konflikt/krig og
menneskerettigheter, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Vennskap/respekt Radikalisering. Sunne og
usunne varianter av islam. 07.06.2017. Jo, terrorfaren er høyere nå enn før, og radikalisering har noe med

islam å gjøre. I hodet mitt lå dette an til å bli en rolig uke. Men så tok jeg en kikk i kalenderen min, og oooops! der var det fullt, gitt! I alle fall hvis vi ser bort i fra.

