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Ein roman om fem familiar, fem tiår, om verda og Sauda.
Grand Manila er ein stor roman. Stor i anslag, stor i omfang, stor i innsikt. Ein roman om fem familiar i Sauda
på 50-talet, og herifrå skriv den seg ut, ut i verda, gjennom tida og slektsledda: attende til den finske
innbyrdeskrigen, gjennom Kanawha-dalen i West Virginia til Bhopal i den indiske delstaten Madhya Pradesh,
gjennom heile den norske etterkrigstida, over Ekeberg i Oslo og inn igjen på kafeen Grand Manila i Sauda. Eg
må nok bli her natta lang Men eg har vore her for lenge til å skilla Mellom dei som bur ei natt på gjestehuset
Grand Og dei som løper lina ut på Grand Manila Før det heile skal ende, slik alle ting synest å ende, i eit
rekkehus i utkanten av ein by.
Finn billige flybilletter. Med Google Flights kan du sammenligne og spore billettpriser hos flere hundre
flyselskaper, slik at du finner de beste tilbudene. Boksøk hjelper deg å finne boka som passer. Vi har valgt ut
bøker som på en eller annen måte er mer tilgjengelige enn vanlig. Her vises våre billigste flybilletter til en
rekke populære reisemål. Sorter listen etter destinasjon eller måned, så får du frem våre beste priser! Her
finner du våre beste flypriser til spennende reisemål som New York, Bangkok, London, Barcelona og mange

flere. Bestill raskt mens prisen er lavest. Sommer i syden? Hos Amisol finner du et stort utvalg av pakkereiser
til Italia, Hellas & Egypt.
Les mer og bestill på vår nettside! Søk pakkereiser og restplasser med momondo. Vi finner fantastiske reiser
til populære destinasjoner som Spania, Hellas og Thailand. 02. jun 2017 Grand Teatret i København og Øst
for Paradis i Aarhus Norsk-svenske filmdage. Den nye minifestivalen Norsk-svenske filmdage går av stabelen.
Reis og opplev verden med SOLFAKTOR. Charter, restplasser, fly, hotell og leiebil. Billige reiser til hele
verden Tropital Sahl Hasheesh, Hurghada, Egypt? Hos Amisol finner du et stort utvalg av pakkereiser til
Italia, Hellas & Egypt. Les mer og bestill på vår nettside! KSU.NO er en nettavis med hjerte for Kristiansund
og Nordmøre

