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Hva er det som skjer i Bermuda-triangelet, det mystiske havområdet øst for Florida, hvor hundrevis av båter
og fly er blitt sporløst borte opp gjennom tidene? Hvor ble det av sagnriket Atlantis som sank i havet for
11.000 år siden? Hva skjedde med den høyt utviklede mayakulturen før europeerne kom og fant deres tomme
byer? Disse og andre spørsmål, filosofiske, vitenskapelige og historiske er temaer i Gert Nygårdshaugs to
novellesamlinger Solfiolinen og Alkymisten fra begynnelsen på 1980-tallet som han høstet svært god kritikk
for.
Regionsteater for Telemark og Vestfold. Program, billettbestilling og informasjon om teateret. Kompakt
byutvikling: Hovinbyen – tett, grønn og bærekraftig. Gro Sandkjær Hanssen innledet konferansen. I dag ble
det på et seminar i Forskningsparken i Oslo. Visste du at: Coelho er mest kjent for boka Alkymisten som er
utgitt på mer enn 70 språk. * Alkymi brukes i naturvitenskap som navn på kjemi fra Aleksandria på -300-tallet
til 1700 tallet.
Utøverne ble kalt alkymister, og de bygget på forestillinger om. ”LEVVA LIVET” er en ny musikalsk
teateropplevelse, skrevet av Arnulf Haga, med musikk og sangtekster av Åge Aleksandersen presentert av
Verdal Teaterlag og. Bazar Forlag er utgiver av noen av verdens mest leste forfattere, blant Paula Hawkins,
Ildefonso Falcones, Bernard Cornwell, Sarah Lark, Terry Hayes, Yuval Noah. Nettside for Verdal kommune,
Nord-Trøndelag fylke, Norway Nedenfor kan du prøve deg på Vika-Quiz’en som ble arrangert på Moringen
29. mars 2012. Neste Vika-Quiz er torsdag 26/04-2012 presis kl. 19.00. (Dagbladet): Visste du at flere av
skapningene i «Harry Potter» stammer fra greske og romerske myter? Eller at alkymisten Nicholas Flamel
virkelig levde. To skritt frem Medvirkende Åge Aleksandersen Thomas Henriksen Steinar Krokstad Skjalg
Mikalsen Raaen Stina Moltu Gunnar Pedersen Bjørn Røstad Morty Black

