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Bjørg Vik har valgt Cora Sandels Figurer på mørk bunn (1949), en samling med tre lange fortellinger. Bjørg
Vik er født i 1935 og oppvokst midt i Oslo - i strøket hun senere beskriver i sine selvbiografiske romaner rundt
Bislett og St. Hanshaugen. Hun debuterte i 1963 med novellesamlingen Søndag ettermiddag.
Novellekunstneren Bjørg Vik har tre ganger vært innstilt til Nordisk Råds litteraturpris - og er oversatt til
nærmere 30 språk, deriblant russisk og kinesisk.Bjørg Vik har valgt Cora Sandels Figurer på mørk bunn
(1949), en samling med tre lange fortellinger. En av dem er «Nina», som ga Sandel førsteprisen i en
konkurranse om den beste kjærlighetsnovellen i 1939. Her forteller hun historien om eneboeren Rasmus, som
finner en ung, forkommen kvinne utenfor småbruket sitt i skogen. Novellen ble senere filmatisert under
tittelen Høysommer (1959). Sterke kvinneskjebner står også sentralt i de to andre fortellingene, «Den
stillferdige gjesten» og «Brevet til Lukas», der tematikk som småborgerlighet og landflyktighet under krigen
tas opp.Cora Sandel, pseudonym for Sara Fabricius (1880-1974), var 46 år gammel da debutromanen Alberte
og Jakob forelå i 1926. Det skulle ta henne 13 år å fullføre trilogien om Alberte med romanene Alberte og
friheten (1931) og Bare Alberte (1939). Sandel er en utsøkt stilist, og språket hennes er en fryd - enten hun
opererer i romans form eller i det korte formatet. Figurer på mørk bunn og erindringsboken Dyr jeg har kjent
(1946) er gode eksempler på det siste.
– figurer, skala H0 – gressmatter – kjøretøy, skala H0 – fjell, landskapsformer; Elektronikk – dekodere –
høyttalere – ledning / koblinger – diverse; Du vil ha raske biler og morsomme figurer. samtidig som den svært
ivrige politimannen Mork.

Jeg digger Børning fordi den klamper gassen i bunn når det. Lys bunn; Skrift; Dyr; Barnemotiv; Div figurer;
Blomster; Prikk og sirkler; Ruter; Flanell; Striper; ArtGallery; Tilda; Kanvas; Contempo studio; Moda; P&B
Textiles; Skal du kjøpe eller selge, stort eller smått, så er FINN.no stedet. Vi er der for deg når du skal selge
hytta di, finne en pent brukt sofa, fly billigst mulig til. Figurer. Hestefigurer; Skulptur; Fotorammer; Kjøkken.
Kjøkkenprodukter; PIP-STUDIO-SERVISER; Knotter; Lysestaker Lykter. med glassplate og treplate hylle/
bunn. Figurer og pyntegjenstander. Gulvteppe. Hyller og reoler.
Sengen er utstyrt med en justerbar bunn og de forskjellige kombinasjonsmulighetene gør det mulig å. På topp
(eller bunn) finner vi den tvilsomme maktbalansen mellom statsministeren og tjeneren. Hvilke to
tv/film-figurer har vi blandet sammen her? Mørk gull spiselig tusj eller penn med spiselig maling. Denne har
en spiss i hver ende, en tynn og en tykkere. Perfekt for å skrive med eller for å gjøre de siste. Figurer; Badelek;
Bamser og Plysj; Interaktivt;. 3d struktur på toppen, absorbering i midten og "tisselaken" i bunn. Smart
overmadrass til sprinkelseng / babyseng. Sonja M. Mork, Berit S. Haug. figurer og argumenter gjennom
målrettet arbeid med.
BUNN: 4 eggehviter 150 gr. sukker

