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Sara, datter af jordemoderen i Ålesund, gifter sig i 1863 med Jacob, som kommer fra en velstillet familie, og
sammen drager de til Trondhjem, hvor Jacob skal åbne købmandsforretning. Vi følger parret gennem de næste
halvtreds år gennem gode og dårlige tider. Sara er en meget selvstændig kvinde, men hun står, hvor kvinden
på den tid stod – bag sin mand. Toril Brekke (f. 1949) er en norsk forfatter, oversætter og litteraturkritiker,
som især er kendt for sine historiske romaner. Hun er uddannet typograf, debuterede som forfatter i 1976, og
har siden 1982 kunnet leve af at skrive. I begyndelsen af 1970‘erne var hun medlem af Arbeidernes
kommunistparti, men hun har siden opgivet kommunismen. Brekke har modtaget flere priser for sine bøger,
hun har været leder af Den Norske Forfatterforening og juryformand for Riksmålsforbundets litteraturpris.
Toril Brekkes to samhørende historiske romaner "Sara" og "Brosten" skildrer et par kvindeskæbner i et
mandsdomineret samfund i 1800-tallets Norge.
P. Alle priser inklusive fragt og moms. BACK TO TOP Skive Sten & Grus. dk er en privat administreret
smiley-ordning for landets håndværker-virksomheder.
brostenen med betonfliser. Kontakt os og hør mere om vores forskellige sten ☎ Brugte brosten passer perfekt
til ældre villaer og huse Maxibag. The Nordic Way of Life. Leveres i løs vægt, i Big Bags eller i sække. Der
er mange penge at spare. Her kan bygherre (firma eller privatperson) give håndværkere karakterer (smileys)
og skrive om oplevelser af en byggeopgave. 5 vanor som får brösten att bli hängiga Är det möjligt att
användning av BH kan få brösten att bli hängiga, trots att det är just detta du vill undvika.

Se det store udvalg af terrassefliser og få inspiration til at kombinere dem - f. BACK TO TOP Skive Sten &
Grus.
eks. Leveres i løs vægt, i Big Bags eller i sække. En sejltur med Svanen på Mariager Fjord er en enestående
smuk og idyllisk rejse gennem et fantastisk landskab fyldt med natur- og kulturhistoriske oplevelser. Klik her
og besøg vores store webshop, med grus og sten til netop dit projekt. Smärta - bröst, mastalgia, mastodynia,
ömhet i brösten.

