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Historien om to ungjenter fra Bærum som reiser til Syria og en desperat far som forsøker å finne dem.
En oktoberdag i 2013 kommer ikke de to tenåringsjentene, Ayan og Leila, hjem til vanlig tid. Senere på
kvelden kommer sjokkmeldingen: De er på vei til Syria. På jakt etter døtrene tar faren seg inn i det
borgerkrigsherjede landet, en reise som skal føre ham inn i områder kontrollert av Den islamske staten (IS).

Dette er bare starten. I "To søstre" går Åsne Seierstad, den bestselgende og kritikerroste forfatteren av
"Bokhandleren i Kabul" og "En av oss", løs på et av de viktigste og mest kompliserte spørsmål i vår tid.
Hvorfor radikaliseres muslimsk ungdom oppvokst i Vesten? Hva førte de to søstrene fra Kolsås til Kalifatet?
Hvem er Ayan og Leila?
Som få andre makter Åsne Seierstad å komme tett på personene hun skriver om. "To søstre" er både historien
om jentene som dro, et land i krig og om en familie som splintres. Det er også en fortelling om oss, i Norge i
dag.
Line (28) og Cecilie (26) venter barn omtrent samtidig. Lillesøster Malin (22) mistet sin ufødte gutt etter syv

måneder i magen.
På soverommet til.
De tre øvrige kandidatene er fortellende sakprosa som bygger på et bredt spekter av muntlige kilder og
journalistisk research. Alle tre forfattere har. Jeg må si litt igjen om Pilpinto og en tur vi hadde dit nylig.
Folket i den lille lansbyen er utrolig gjestfrie, og det mangler ikke på mat når vi kommer. Page 3: Både
bedrifter og syklistvennlige steder har spesialisert seg på å ta ekstra godt i mot og tilrettelegge for deg som
syklist. Her er Syklist. Koselig familiedrevet hotell sentralt i Bergen. Kort avstand til buss, tog, butikker og
museer i Bergen sentrum.
Rolig område og parkering tilgjengelig! Tradisjonsrikt, hyggelig pensjonat med syv rom og en leilighet i et
gammelt, lite hus i sentrum av Bergen. Ingen trafikkstøy.
Rent og pent, god service. Vi holder til i Vaskerelven, midt i Bergen sentrum. Pingvinen er en pub, bar,
restaurant og nattklubb på hele 90m². Kjøkkenet lager tradisjonell norsk mat med gode. Pingvinen er en del av
Engengruppen AS. Engengruppen ble stiftet for 25 år siden, som et administrativt organ under Cafe Opera. I
dag administrerer vi åtte gode. Bergen Matfestival har lagt til 2 nye bilder — sammen med June Dahlskaas.
Unn deg (sjokolade)smaken av fjord-Norge under Bergen Matfestival! Sjokoladen "Kongen.

