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En kvinne som føger sitt hjerte
En uforglemmelig kjærlighetshistorie
Gjertrud og Emil har fått låne en øde fjellgård av den rike enken Mathilde Gildeskog. Emil står i gjeld til
henne, og prisen han må betale, er Gjertruds ufødte barn. For Mathilde har ingen arving, og er villig til å gjøre
hva som helst for å skaffe seg en.
Livet på fjellgården er hardt. Alt de trenger, må de kjøpe i bygden, og turen dit er strabasiøs. Derfor er det
Emil som må gå – men i bygden finnes det mange fristelser. Imens sitter Gjertrud alene på gården og venter,
høygravid.
Emil stønnet. Tusen millioner djevler, som det sprengte i hodet! Han hevet blikket og så rett inn i lampen som
lyste ned fra taket. Samtidig hørte han en stueklokke som slo tre slag. Klokken var tre om natten!

Forrådt av Amalie Skram (1846 – 1905) ble for første gang utgidd i 1892, og boka regnes som et sentralt verk
i naturalismen, men også som en kvinnefrigjørende. Aurora i Forrådt. I romanen Forrådt (1892) skriver
Amalie Skram om Aurora, også kalt Ory. 17 år gammel blir hun giftet bort til den langt eldre kaptein Rieber. I
1942 blir den jødiske kureren Ester forrådt, og hun unngår med nød og neppe å arresteres av Gestapo. I all hast
flykter hun til Sverige. Fastelavn kommer av det middelnedertyske ordet vastel-avent, og brukes om de tre
dagene før fastetiden, den romersk-katolske kirkens fasteperiode på 40 dager før. Analyse av føljetongen om
Jarle Klepp Særemne om Tore Renbergs tre romaner om Jarle Klepp; Mannen som elsket Yngve, Kompani
Orheim og Charlotte Isabel Hansen. Politisk historie. Afghanistan har en lang og stolt historie. Landet var
lenge hovedstedet i store imperier, noe som har etterlatt viktige kulturminner rundt om kring. NorskeSerier gir
deg de beste historiene av de beste forfatterne, og er Norges mest leste serieromaner. Det økende gapet
mellom vitenskapsbaserte fakta og en følelsesbasert, populistisk politikk er farlig. Det må vi si klart og tydelig
fra om i March for. Oppgave: Oppsummeringsspørsmål til fagstoffsida om det moderne gjennombrudd Oppgave Det moderne gjennombrudd – oppsummering Hvordan foregår en gudstjeneste i Frogner kirke?
Gudstjenestene er selve nerven i Frogner menighet. Hovedgudstjenesten er søndagens høymesse kl.

