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Tolkien skapte en egen verden i fortellingene om hobbitene, små menneskelignende skapninger. Ringenes
herre er en (uavhengig) fortsettelse av Hobbiten. Hobbitene lever i en verden ukjent for oss.
Emnet i bøkene er dog kjent kampen mellom det gode (hobbiter) og onde (Sauron). For at Sauron skal få
ubegrenset makt, må han få tak i en spesiell ring, maktens ring. Skal ringen miste sin kraft, må den kastes i
Dommedags juv i Mordors land. Den som eier ringen for lenge, blir ødelagt av dens krefter.
Raskere PC! Ikke ekspert på oppgradering? Her får du en ypperlig veiledning!-Hva skal jeg
oppgradere?-Hvordan oppgradere? Disse spørsmålene får du svar på i. 2. verdenskrig: Pearl Harbor
Særoppgave skrevet av meg og en venninne. Handler om kampen på Pearl Harbor og bombingen av Nagasaki
og Hiroshima. Analyse av føljetongen om Jarle Klepp Særemne om Tore Renbergs tre romaner om Jarle
Klepp; Mannen som elsket Yngve, Kompani Orheim og Charlotte Isabel Hansen. Cora Cartmell i «Titanic»:
Husker du den lille jenta fra «Titanic»? Slik ser hun ut i dag englekort, alternativ, dvd, buddha, Doreen Virtue,
Tarot, vindklokke, syngebolle, salvie I bildet ovenfor ser du Abu Simbel-tempelet som ble satt opp under
Farao Ramesses II. Ifølge forskning utført av Drunvalo Melchizedek så viser statuene reelle. Her legges
quizene fra Martinique ut. 14: hva kalles den runde kjeksen som er lagd av sukkerbrødbunn, et lag
appelsinsyltetøy og dekt med sjokoladetrekk? Når man først snakker om 80-tallet og moter, er det vanskelig å
komme utenom den utskjelte hockeysveisen som hadde sin storhetstid på midten. Nyhetsspeilet lanserte sin
første TABU-oversikt for norske redaktører og journalister for et år siden. I denne tiden har ikke én norsk
journalist stått frem og. Visste du at 98 prosent av oss krysser anklene i tannlegestolen når vi skal få
bedøvelse? Slik er vårt kroppsspråk

