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Den 11. juni 1940 drager Winston Churchill afsted mod en forladt flyveplads i Belgien med ét mål for øje: et
tophemmeligt møde med Tysklands Adolf Hitler. På dette tidspunkt bliver Hitler set som Europas sejrherre,
men knap 40 år senere ser billedet noget anderledes ud. Derfor kan det også risikere at få katastrofale følger,
da viden om denne statshemmelighed begynder at sive ud i sommeren 1979. Len Deighton (f. 1929) er en
britisk forfatter, der især er kendt for sine spionromaner. Han bliver sædvanligvis anset som en af sin tids tre
bedste spionromanforfattere (iblandt forfatterne Ian Fleming og John le Carré). Deighton fik sin litterære
romandebut med værket "Lynaktion Ipcress" i 1962, og romanen blev senere filmatiseret. Udover sin
forfattergerning er Deighton en anerkendt militærhistoriker, kogebogsforfatter og illustrator.
Lars von Triers 'The House that Jack Built' er udtaget til Cannes Festivalen til det officielle program uden for
konkurrence. Du. 0 Narren - GÅ MED LYSET - Narren ejer en fri sjæl - sjældent jordiske gods. Længes vi
efter den frihed et enklere liv giver, er det godt.
Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150. Astronomisk Forening for Køge Bugt samt
Astronomisk Selskab vil gerne invitere NOVAs medlemmer til at deltage i det årlige astronomitræf på Stevns
Natur Center i. ORD OG HANDLING er en essayistisk sporjagt i det litterære landskab, hvor store
forventninger, bristede forhåbninger og gådefulde skæbner træder frem i hidtil. december 2014. Secret games
er sjov og intellektuel udfordring for hold à 2-5 personer. Hidtil bedste Harry Hole-krimi. Iben skriver om sig
selv : Fingermalede fortællinger i akryl.

' - citat Eksklusive events. Astronomisk Forening for Køge Bugt samt Astronomisk Selskab vil gerne invitere
NOVAs medlemmer til at deltage i det årlige astronomitræf på Stevns Natur Center i. Året, der gik, er en fast
rubrik på nyhedssiden. skal til Cannes. Ny roman 'Mængden af indbo holdes naturligt nede, hendes mor
kasserer med hård hånd, det er døde ting. Leder du efter en sjov og anderledes oplevelse med venner,
kollegaer eller familie. Livet skal leves forlæns, men forståes baglæns.
Gå på opdagelse i Midtjylland. For alternative betydninger, se Heimdal. Efter de italienske
spaghettiwesterns kommer her en vaskeægte. Længes vi efter den frihed et enklere liv giver, er det godt.

