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Det blå lys er en stort anlagt roman om den dobbelte nobelpristager Marie Curie og hendes tid. Romanens
handling spænder over mere end et halvt århundrede fra1860´ernes russisk besatte Polen over La Belle Epoque
i Paris og helt frem til mellemkrigstiden i 1930´erne. Vi følger polskfødte Marie gennem den både lykkelige
og traumatiske barndoms- og ungdomsår i Warszawa og den polske provins over de fattige studieår ved
Sorbonne i Paris og frem til det skelsættende møde med fysikeren Pierre Curie. Hun gifter sig med ham, og
sammen gør de under miserable forhold deres epokegørende videnskabelige opdagelser, nogle af de vigtigste i
det tyvende århundrede. Skridt for skridt overvinder Marie flere af de barrierer, som det mandsdominerede
samfund har opstillet for kvinder, men efter to nobelpriser indhentes hun i en voldsom pressekampagne af
tidens fordomme mod kvinder og udlændinge – og bliver drevet til selvmordets rand.Det blå lys er er roman
om en kvinde, hvis fascination af det blå lys fører hende ud på en videnskabelig opdagelsesrejse og ind i det
ukendte. Men det er også en elementær menneskelig historie om en lidenskabelig kvinde, hvis kærlighed og
intelligens sætter hende i stand til at overvinde næsten uoverstigelige barrierer.Dalager formår på ubesværet
måde at få Maries livshistorie med, så man ser hende som et helt menneske. Desuden får han sat hendes liv ind
i en historisk ramme, så man forstår hendes baggrund. Kristeligt Dagblad"Marie Curie er stor i sig selv.
Kunsten er at videregive denne storhed. Den behersker Stig Dalager til fuldkommenhed. Det blå lys bør

overvælde ikke blot de danske, men også de udenlandske læsere." ★★★★★★ Jyllands-PostenDet er svært at lægge S
Dalagers roman fra sig. Han vil helt fortjent vinde mange nye læsere med sin roman om madame Curie. ♥ ♥ ♥
♥ ♥ Politiken“Der er internationalt bestseller-potentiale i Stig Dalagers ‘vanvittigt ambitiøse og dybt
interessante biograﬁske roman’ om videnskabskvinden Marie Curies liv. ★★★★★ Ekstra Bladet “Det lykkes til fulde
Stig Dalager at male et farverigt portræt af en stor historisk personlighed. ★★★★ Fyens“En vellykket og nobel
tilføjelse til den eksisterende litteratur om Marie Curie. Weekendavisen
Klor lugter stikkende og er … Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med opbygning af specialkøretøjer samt
service og salg af kvalitetsprodukter. a. PROGRAM PERFEKTE BYGG KONFERANSEN 2017. fregatten
ROLF KRAKE, VALDEMAR SEJR og patruljebåden HUITFELDT. Silke-sommerdyne, 200 cm, 2 stk.
Vores primære områder er lys og lyd til udrykningskøretøjer, afmærkningslygter, bag- og markeringslygter,
arbejdslygter og varsling til industrien. Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor. Dagens debatter her i
landet om racisme, ghettoer, etnisk opdelte skoler og positiv særbehandling lyder som ekkoer af de etniske og
racemæssige problemstillinger, som engang blev betragtet som rene amerikanske fænomener. Læs mere
BARN AV BLÅ KRUKKE Tekst: Kari Bremnes Musikk: Petter Henriksen Du som e kommet hit nettopp Du
som aldri har vært her før Kommer du og fra den store blå krukka Sortlyset vinder frem - er det gamle nær-uv
på vej ud. Men vilket medel är … TENN LYS . Regelverk – trivsel – økonomi – muligheter Klor eller chlor
(fra græsk: χλωρóσ=chlorós gulligt-grøn) er et grundstof, som er gasformig under normalbetingelser (1,013
bar, 0 °C). Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor. MAARE Helge. Vores primære områder er lys og
lyd til udrykningskøretøjer, afmærkningslygter, bag- og markeringslygter, arbejdslygter og varsling til
industrien. TENN LYS . Tenn lys . Silke-sommerdyne, 200 cm, 2 stk. Regelverk – trivsel – økonomi –
muligheter Klor eller chlor (fra græsk: χλωρóσ=chlorós gulligt-grøn) er et grundstof, som er gasformig under
normalbetingelser (1,013 bar, 0 °C). Tenn lys . MAALØE Herman. Læs mere BARN AV BLÅ KRUKKE
Tekst: Kari Bremnes Musikk: Petter Henriksen Du som e kommet hit nettopp Du som aldri har vært her før
Kommer du og fra den store blå krukka Sortlyset vinder frem - er det gamle nær-uv på vej ud. Har du et
alkoholproblem, eller er pårørende til en der drikker, så få gratis anonym rådgivning Det er en beretning der
fører os fra Auderød, Stevnsfort og rundt i de danske farvande med bl. MAARE Orla.

