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«Jeg ville gjerne skrive en bok om årstidene
vår høst sommer vinter
de lyse dagene i april og juni
mørket i august
beskrive månedene ukene dagene
timene på dagen
og forandringene som gjentar det samme
alltid på en ny måte»
Så enkelt, så vakkert åpner Tomas Espedals nye roman, Året. Espedals prosa har alltid hatt en poetisk
undertone, og i denne boken er det poetiske enda mer fremtredende enn tidligere.
Året er en bok om å elske den samme hele livet, selv når kjærligheten ikke blir gjengjeldt. Det er en bok om

aldring og desperasjon, om stillstand og gjentagelse.
Handlingen starter den 6. april, den datoen den italienske dikteren Petrarca første gang så sin elskede Laura, da
hun var 13 år. Hudløst og vakkert undersøker Tomas Espedal om kjærligheten til den ene, kjærligheten som
ikke tar slutt, den kjærligheten Petrarca beskriver i diktene til Laura, om den fortsatt har relevans i vår tid, den
store kjærligheten. Er den fortsatt mulig?
I 2011 sammenfalt to jubileer av stor betydning for Norge: det var 150 år siden Fridtjof Nansen ble født og
100 år siden Roald Amundsen, sammen med sine fire menn. Uansett hvordan været er ute, så kan vi friste med
sommertemperatur i luften og 30 deilige varme grader i vannet. Både i inne og utendørsbassenget vårt! Dette
er en analyse av et dikt som heter En Hustavle. Diktet er skrevet av Arnulf Øverland. Karakter: 5 (1. klasse,
videregående) Vrådal ligger idyllisk til ved innsjøene Nisser og Vråvatn – en helårs destinasjon mellom
bakker og berg i den vestlige delen av Telemark! Priser 1/6 – 31/8 : Standardpakke Plusspakke Garantipakke;
Europeiske og asiatiske personbiler/stasjonsvogner før år 2000: kr 2300,-kr 3700,-kr 4100,- Det er nå tirsdag
kveld, og vi har gjort litt siden siste oppdatering! Vi hadde vår siste ridetur på søndag. Det var en veldig fin
tur, med litt action, fart og moro. Fordyp deg i noe du brenner for, eller prøv noe nytt, på verdens frieste
skoler. Barnevernet tar årlig minst 200 barn fra foreldre som har lett utviklingshemning eller lærevansker. Det
skjer til tross for at internasjonal forskning. Camping. Campingplassen ligger idyllisk plassert, midt mellom
Furulunden naturpark og den 800m lange stranden Sjøsanden. Campingplassen er åpen fra palmelørdag.
LONGYEARBYEN (Aftenposten): Svalbard-været er våtere, varmere og villere. Longyearbyen sliter nå med
klima-utfordringer som en rekke norske lokalsamfunn.

