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Håkon Sverresson ble konge som tjueåring og døde etter snaut to år i tronstolen. Men var han bare en snodig
parentes i historien? Han er en fyr knapt noen har brydd seg om å bli kjent med, klemt som han var, mellom en
berømt far og en like berømt sønn. Men et det rettferdig? Gutten var tross alt konge, i en urolig tid. Fortjener
han ikke en biografi, han som andre konger? Det korte livet hans var dramatisk, og det endte - muligens - med
at han ble myrdet. Av hvem? Av stemoren sin? Noen mener det, men det er også andre muligheter. En norsk
konge i Middelalderen hadde mange fiender. Håkon hadde attpåtil arvet noen av farens. Selvsagt fortjener
Håkon sin biografi.
Fortellingen om et mulig drap fikk Brageprisen 2007 i Åpen klasse - sakprosa for barn og unge.
Respekt. Jeg syns boken har en spennede handling, men litt vanskelig og forstå. Respekt handler om Kim og
Zepper, de er brødre. Kim er en hardcore jævel og ingen i. 1. Innledning; I denne oppgaven vil jeg beskrive et
etisk dilemma i en lærers skolehverdag, for så å diskutere dette dilemmaet i henhold til to ulike etiske teorier.
Du runder gubbebegrepet når du begynner å syte over at programmer forsvinner fra P2. For eksempel
«Diktafon» med Annelita Meinich, som logger ut av. Med den som utgangspunkt var mulig å komme. drap og
intriger. Fortellingen om Jean d’Arc handler om en ung kvinne som gjennom sitt pågangsmot. Vi vet at Vågar
tidlig var et sentrum i Hålogaland, men det har hersket uklarhet om hvor gammelt dette sentret virkelig er. Den
av Nansen nevnte. Du har alltid dagen som kalles i morgen Handler om en dame som bor sammen med en
mann som slår henne, og barnet hennes. Historien handler om hvordan hun tar og hva. Fordommer,
fiendtlighet og hat. Ingen er helt fri for fordommer. Men det kan synes langt mellom den typen fordommer vi
alle bærer på og det ekstreme hatet vi ser at. De fleste hendelsene er nå lagt inn, men skal korrekturleses og
redigeres. Noen større tekster skal bli egne artikler, med link til denne sida, mens andre skal tas. 2. verdenskrig
i Europa Denne stilen inneholder fakta om Tysklands krigføring og hva som skjedde med land de angrep.
Artikkel Språklige virkemidler En oversikt over virkemidler vi alle bruker både i tale og skrift.

