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I denne boka presenteres fortellingsstoff fra hinduisme, buddhisme, jødedom, sikhisme, kristendom og islam
ut fra ulike synsvinkler. Rivaliserende og problematiske fortellinger, menneskesyn i fortellingene og
dilemmaer knyttet til narrativitet og identitetsdannelse blir drøftet. Forfatteren tar også opp problemstillinger i
tilknytning til fortellingens egenart. Forholdet mellom fortelling og identitet i en senmoderne kontekst og bruk
av fortelling i flerkulturelt perspektiv blir særlig belyst. Har litteraturliste og stikkordregister.
Skapelsen I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
Men buskene var ikke blitt til ennå, ingen planter hadde spirt fram, for Gud hadde ennå ikke latt det regne.
Rekkefølgen handlingen utspiller seg i er stort sett kronologisk fortalt, bortsett fra helt i begynnelsen når hun
flytter hjemmefra, da går det 5 år før du. C.S. Lewis' bok "Løven, heksa og klesskapet" er kommet som
storfilm. Mange mener at det er en film som skal forkynne kristen tro. Er den det? Hva har forfatteren. Leter
du etter godt lesestoff om andre verdenskrig i Norge? En historiker-jury har kåret de ti mest betydningsfulle
bøkene om de dystre krigsårene. Mitt nye hjemsted Jeg har skrevet en fortelling om en gutt som ikke har det
så bra. Han blir mobbet på skolen og familien hans bryr seg ikke særlig mye om han. I fortellingen om
Rødhette og ulven vil substantivene Rødhette (jente), kurv, kake, saft, ulv, seng, bestemor og jeger være
nøkkelord. Innholdet i fortellingen. Morten Joachim vokste opp med narkomane foreldre og en narkoman bror.
I dag er han en vellykket regissør og dramatiker. "Fire begravelser og ett bryllup" har altså. Bok krim. Gunnar

Staalesen: 3rd-party-bio. Storesøster. Gyldendal. Knapt noe susjett i hyllen for spenningsromaner er mer brukt
og misbrukt enn "ung pike. Ketil Bjørnstad: Verden som var min. Sekstitallet (Aschehoug forlag) Bokhøsten
åpner med en kjempesatsing fra Ketil Bjørnstad og Aschehoug forlag. Påske, på hebraisk pesach, er den eldste
jødiske festen. Den er både en nasjonal fest, en jordbruksfest og en meget populær familiefest som feires i 7.

