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En medrivende skildring fra en avgjørende periode i europeisk politikk og kulturhistorie, skrevet av
suksessforfatteren Antony Beevor!
Antony Beevor og hans kone Artemis Cooper skriver om livet i Paris etter frigjøringen i 1944. Oppgjøret
mellom de gamle og tyskernes franske venner, står sentralt i boka. Vi møter også kunstnere, politikere og
diplomater i et fascinerende miljø der intriger og maktkamp fulgte i krigens kjølvann. Hemingway, Sartre,
Simone de Beauvoir, Picasso, Gertrude Stein og Samuel Beckett er bare noen av personene i boka.
Metropolen Paris etter frigjøringen i 1944: Venner, fiender, politikere, diplomater, kjente kunstnere og
lykkejegere. Hemingway, de Gaulle, Sartre, Simone de Beauvoir, Picasso, Gertrude Stein og Arthur Koestler.
Storpolitikk, rasjonering, bordeller, jazzkjellere, salonger, rettssaler og gamle slott.
Antony Beevor – forfatter av bestselgerne Stalingrad og Berlin – Nederlaget 1945 - og hans kone Artemis
Cooper, som også har skrevet flere bøker, tegner et intimt bilde av livet i Paris i etterkrigstiden. Med
utgangspunkt i et utall kilder, blant annet personlige brev og dagboknotater, avdekker de et fascinerende miljø
og beskriver et livlig persongalleri der intriger og maktkamp fulgte i krigens kjølvann.

Kristian Gerhard Jebsen (1927-2004) grunnla Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS (KGJS) i 1967.
Allerede året etter tok han initiativet til dannelsen av den. Mennesker i tid 2 Verden og norge etter 1750
Hansen • Bakkerud • Hagen Hamran • Jacobsen • Heum - Særemne om litteraturhistorie Litteraturhistorien i
korte trekk, med noen få forfattere som står sentralt i hver periode. Sammen kan vi forandre verden. Når
mennesker møter Guds kjærlighet skapes forandring – hos den enkelte, i menigheter og i samfunnet.
Stedfortredende utenriksminister til Trump: Ikke del Jerusalem Jewish News, oversatt av Thor Evje 2017.
05.17 Før USAs president Donald Trumps besøk i Israel og 50. Nyheitsarkiv. Oversikta viser
nyheitsmeldingar bakover i tid.
Du kan abonnere på nyheiter frå Kongehuset.no: Gå rett til registrering Noen advokater har kommet på kant
med statens økonomiske og politiske interesser. Eller mer presist; det klandestine nettverk og dets lederskap
som har tiltatt seg. Tysk okkupasjon og russiske fly – overlege Sverre Sørsdals brev fra Vardø 1942 og 1945
Her legges quizene fra Martinique ut. 14: hva kalles den runde kjeksen som er lagd av sukkerbrødbunn, et lag
appelsinsyltetøy og dekt med sjokoladetrekk? Materiell, øvelser og bakgrunnsstoff. Her har vi samlet
undervisningsopplegg, bakgrunnsstoff og andre ressurser som lærere kan bruke i undervisningen.

