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Fra forfatteren bak boksuksessen Huset ved moskeen, som lå 56 uker på norske bestselgerlister.
Kader Abdolahs nye roman, Kongen, er blant mye annet en fortelling om hvordan Persia på attenhundretallet
åpnet dørene mot Vesten.
Romanen følger landets hersker, den fargerike Nasser al-Din Shah, som var en tyrann, men også en pioner og
foregangsmann. Han elsket nye oppfinnelser, han skrev dikt og tok tusenvis av fotografier, og han håpet at
hans eget land kunne preges av det beste i Vesten.
Kongen er en sterk og dramatisk roman med solid bakgrunn i det historiske. Her fortelles om bitre intriger og
kamper, om familie, og om et miljø som består av både hoffet og palasset, av sjahens katter og 230
haremskvinner.
Som i Huset ved moskeen viser Kader Abdolah igjen en enestående evne til å engasjere leseren, samtidig som
han formidler både kultur og historie.

Hans Majestet Kongen. Kong Harald V, født 21.
februar 1937. Sønn av Kong Olav V og Kronprinsesse Märtha. Etterfulgte sin far som Norges Konge 17.
januar 1991.
Kong Olav Vs kreftforskningspris 2017. Hans Majestet Kongen delte i dag ut Kong Olavs kreftforskningspris
til professor Per Ottar Seglen for hans fremrag. En komisk og absurd undergangsvisjon om en konge som bare
har 90 minutter igjen å leve.
Kong Bérenger har i 400 år vært kongen over alle konger, midtpunktet i. Sauna. Kongen Marina har
samarbeidet med Oslofjordsauna og har vinteren 2016 hatt The Floating Sauna liggende ved bryggen vår. Vår
nåværende sauna flyttes over. Her finner du nettmenyen til Pizza Kongen i Gressvik. Velg fra vår meny og
bestill take away for levering! I tillegg har Kongen påtatt seg mange oppgaver som følge av sin kongegjerning.
Statsråd. Kongen leder Statsråd fredager klokken 11.00. Da kommer statsministeren. FLERTALL FOR
KONGEN: Stortingsflertallet ønsker fortsatt monarki, men motstanderne blir stadig flere. Foto: Terje Pedersen
/ NTB scanpix Foto: Pedersen, Terje H.M. Kongen og rektor Dag Rune Olsen tok torsdag imot den Islandske
presidenten Guðni Th. Jóhannesson. Kongen har fulgt barnebarna tett gjennom oppveksten, og det virker ikke
som han har planer om å stoppe. Tyske Brabus er kjente for å lage ekstremt raske versjoner av Mercedes, nå
har de også gått over Vito. De har gitt den nye fangertrekk og skjørter.

