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Dem der flygter og dem der bliver, bind 3 af Napoli-romanerne, beskriver den omvæltende periode fra sidst i
1960’erne til midt i 70’erne med studenteroprør, politisk ekstremisme og kvindebevægelse. Den medfører
store forandringer i de to kvinder liv. Lila kan endelig forlade sit liv på samfundets bund, mens Elena flytter til
Firenze og stifter familie. Hun er ikke lykkelig i sit ægteskab, og hendes arbejde med den nye roman går
dårligt. Men så dukker en person fra fortiden op, og alting forandrer sig. Med et kvindeligt venskab som
omdrejningspunkt skildrer Elena Ferrante i sine fire Napoli-romaner Italiens historie i de sidste 50 år.
Ferrante-feberen har bredt sig til hele verden, bøgerne er udkommet i 50 lande, overalt har de indtaget
bestsellerlisterne og fået blændende anmeldelser. Romanerne er under filmatisering, og den
italiensk-amerikanske tv-serie er klar i 2018.
Krafts samling.
En vifte af mod- og medkulturer I 60erne eksisterede der stort set kun to ungdomssubkulturer: hippier og
rockere. SÅ LÆNGE JEG LEVER er en dramatisk, humoristisk og poetisk rejse gennem musikeren John
Mogensens liv. Manden der lagde Danmark for … Dialog, kærlighed, sexliv, samliv og udvikling. 28.
Mange mennesker oplever vrede eller raseri, når de bliver svigtet og såret. Men hvad stiller man op, når man

er vred. 10 km.
Fra 68 og op … Salmernes Bog. Om oversættelsen: Oversættelsen fra 1931 er på mange måder bedre end
det makværk, der blev udført for vores skattepenge i 1992, selvom sproget er. 10 km. Mange mennesker
oplever vrede eller raseri, når de bliver svigtet og såret.
Frasier er en amerikansk komedieserie , der handler om radio-psykiateren Frasier Crane, som bliver spillet af
Kelsey Grammer, og hans familie, som består af Martin. 1 km.
Det er hovedsageligt Matthæusevangeliet og Lukasevangeliet, der beretter om Jesu barndom og liv, og de to
evangelister beretter om forskellige hændelser i. fra. 10 km. Indledning C. Klinikken er indrettet i de
tidligere driftbygninger, på et husmandssted beliggende i den smukke egn, ca. Frasier er en amerikansk
komedieserie , der handler om radio-psykiateren Frasier Crane, som bliver spillet af Kelsey Grammer, og hans
familie, som består af Martin.

