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Ingen skildring av en jødisk families skjebne under annen verdenskrig har vel nådd ut til så mange mennesker
som Anne Franks dagbok. Den unge pikens beretning om de to årene hun og hennes nærmeste levde i dekning
for nazistene, er blitt en klassiker.
Denne nyoversettelsen inkluderer partier som har vært utelatt i tidligere utgaver og fører oss enda dypere inn i
Anne Franks verden.
Hennes helt særegne skrivestil gir et nyansert og nært innblikk i tanker og følelser, drømmer og lengsler - og
forventninger til fremtiden.
Innerst i en dal på Vestlandet leser 14 år gamle Marit «Anne Franks dagbok». Så dumper verdenshistorien ned
i postkassa. Beskrivelse av sjangeren dagbok. Opgpaven inneholder stikkord om hva som kjennetegner en
tekst fra en dagbok og hvilke elementer og virkemidler som brukes i. Anne Franks museum med
loftsleiligheten hvor Anne Frank og hennes familie skjulte seg i to år, ble i fjor besøkt av 1,2 millioner
mennesker. En pingles dagbok er bøker til å le HØYT av! Fantastisk treffsikre og morsomme tegninger, og
episodiske, korte kapitler. Greg gjør mye rart og dumt.

Anne Franks dagbok gjorde den tysk-jødiske jenta Anne Frank til et av verdens mest kjente ofre for
holocaust. En voksdukke i naturlig størrelse kan ses. Det klassiske familiebesøket. Nå skal vi riktig kose oss!
Praten skal gå om løst og fast, og noe bør forbli usagt.
Men hva når masken rakner og alt velter frem. A Child Called "It" by Dave Pelzer Anmeldelse av boken "A
Child Called It" av Dave Pelzer. En ubehagelig rørende bok. Bokmål A glimpse of future (The Matrix and Star
Wars) En analyse av The Matrix og Star Wars som framtidsspekulerende filmer, samt dveling rundt
virkemidler i futuristisk film. Dag Solstads krigstrilogi kan ikke kalles et høydepunkt i hans forfatterskap.
Likevel er det mange forhold som gjør den interessant. I motsetning til mye. * SAS og KLM flyr direkte til
Amsterdam fra flere norske byer. Bl.a. fra Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. * Fra
Schiphol-flyplassen.

