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Boken begynner med å fortelle englenes historie. I før-bibelsk tid levde englene på jorden sammen med
menneskene.
Romanen utfolder seg videre: i skyggen av kjente bibelske fortellinger reiser andre historier seg, som peker
mot en annen mulig verden, en annen historieforståelse. Det blir derfor også en roman om forholdet mellom
det menneskelige og det guddommelige. Fortellingen beveger seg frem til vår tid, og til Norge, der den
kulminerer med en hjerterå og overraskende historie.
Du finner her: kontrollspørsmål til kapitlene; grammatiske oppgaver til Gule sider Alfabetet. Her kan du øve
deg på alfabetet, vokalene, konsonantene og diftongene. Alfabetet: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r,
s, t, u, v, w, x.
Sj-, skj-, kj-lyden. Her kan du gjøre oppgaver med sj-, skj- og kj-lyden. Om Ord for alt 3-4. Om forfatterne
Wrestling.no! ALT om norsk wrestling, norges wrestlingforbund, wrestlingskolen, wrestlingshow og kamper!
Hver år i november publiserer vi én julekalender som er tilpasset 1.-4. trinn, én for 5.-7. trinn og én for 8.-10.
trinn. Hver av oppgavene for 1.-4. trinn er. Har du et rom du skulle pusset opp eller en hage som trenger et
løft? Da bør du følge med nå, for «Tid for hjem» er klare for nye oppussingseventyr. Våre vinauksjoner
foregår kun på nett. For å kunne kjøpe vin hos Blomqvist Kunsthandel, må du være registrert som bruker og
ha bekreftet at du er over 18 år. Artikkelen er hentet fra Arbeidervern nr.
1/2012 og er skrevet av Heidi Mehli i Direktoratet for arbeidstilsynet.

Mye ute: Hovedverneombud i HENT, Jan Lystad, bruker. Så godt kan eit menneskje vera at det blir vakkert
av det.
Det kan være eit godt hode under lurvet hatt. Vær deg selv, det kler deg best! Det beste middel mot. Siden gir
en kort beskrivelse av forskriften, mulighet for å bestille den, lese den i sin helhet eller følge pekere til annen
relevant informasjon.

