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Ingrid synes krig er dumt.
Det er ikke lett å være barn og skjønne hvorfor pappa ikke kommer hjem fra jobb på sjøen bare fordi det er
krig i Norge. Det er også nifst at alle voksne blir redde når mamma blir arrestert og borte over natten. Ekstra
leit er det at de andre barna erter Ingrid og sier at hun ikke har noen far. Det har hun, og bare vent, en dag skal
hun vise dem.
Nært og varmt skildrer forfatteren Ingrid Worning Berglyd (1939-2014) hvordan hun som barn oppfattet
dagliglivet på Sørlandet under krigen. Boken handler om det å vokse opp i krig, men også hvordan det er å
savne noen. I boken møter vi flere av de menneskene som er viktige for Ingrid, og om spennende og artige
opplevelser som var en del av forfatterens barndom.
Den kalde krigen utenfor Europa. Den kalde krigen spredte seg raskt til andre verdensdeler. Det var viktig for
USA og Sovjet å hindre at motparten fikk nye allierte. Gerd (81) og Godtfred (82) Ulvestad – Gerd har vært en
perle i mitt liv. Det er sikkert som lås.
Hun var 16 år da vi møttes. To år etter var vi gift. Mener vestlige mediers dekning av krigen er løgnaktig. Det var en veldig interessant reise, men fortvilende å se ødeleggelsene, sier Jaquesson til. UB Bergen:
Fagsider: Det juridiske fakultetsbibliotek: Rettsvitenskap [http://www.ub.uib.no/css/marg.htm] Det norske

flagget fra middelalderen til det samiske. Etter 50 år med borgerkrig er det nå håp om fred i Colombia.
Konflikten står først og fremst mellom den colombianske staten og den venstreorienterte. Dersom du har
bilder som du kan tenke deg å dele med andre, setter Sel Historielag stor pris på å få avfotografere eller.
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. Det var året vi fikk norsk krigsdrama fra samtiden, sci
fi-skrekk som alle elsket og opptil flere knallgode serier om O. J. Simpson. De lineære kanalene. Innledning.
Mao Zedong ble født i byen Hunan den 26. desember 1893, og han døde den 9.september 1976, da han var 83
år gammel. Mao var leder for Folkerepublikken. Historielaget for Dypvåg Holt og Tvedestrand. Nedenfor
følger en innholdsfortegnelse som viser samtlige artikler som er trykket i årbøkene, med henvisning til.

