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Speil er David Dals odysse gjennom det 20. århundre. Her hører vi om avgjørende episoder i hans liv og
sentrale hendelser i Vestens historie. Skyttergravene ved Somme, krakket på Wall Street, de hemmelige
gangene i Nidarosdomen, forelskelsen i Paris, likbålene langs Ganges, bombeflyet som kolliderte med Empire
State Building, Tyldums gull på 5-mila i Sapporo-OL, Fredsmuseet i Hiroshima. Alt dette er brikker i et
tredimensjonalt puslespill som leseren selv kan være med å sette sammen. Dette er en bok om det vanvittige
kappløpet mot utslettelse stilt opp mot kampen for å overleve.
Bruk speilet, og avgjør om disse påstandene er sanne: Når jeg nærmer nesa mi til speilet, kommer nesa i
speilet nærmere. Speilet snur opp til ned. Få oversikt over forskjellige Glasstyper som finnes på markedet og
anbefalte bruksområder. Speil tilskjært etter mål Speil til bad kan fås i alle former og størrelser. Om du trenger
et stort speil til å ha på veggen på badet, eller et lite… Les mer → IKEA - HEMNES, Speil, brunsvart, ,
Kommer med sikkerhetsfilm - minsker risikoen for skader om glasset knuses.Kan henges horisontalt eller
vertikalt.Laget av massivt. Et speil eller et vakkert bilde er med på å fremheve et roms personlighet og øker
romfølelsen. Setter du flere speil sammen, kan de lyse opp enhver vegg og hos. Besøk oss for å oppleve et

stort sortiment av speil til svært rimelige priser! Hos oss finner du alt fra veggspeil til bordspeil, sminkespeil
og mye annet. Komplett leverandør av garderobeløsninger, skyvedørsfronter og innredning, walk-in, lages på
mål, kort leveringstid, gratis hjemmebesøk og oppmåling Velg mellom speilskap og speil i en rekke bredder,
høyder, dybder og konfigurasjoner. Speilene våre er grundig gjennomarbeidet for å passe inn på mange. Kjøp
Scala Sora speil bredde 40-120 cm m/ innebygd LED-lys, underlys og stikkontakter. Se utvalget i nettbutikken
vår. Stilrent speil med skjulte fester som gir deg muligheten å montere det enten i bredden eller høyden.
Skruer selges separat.

