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Ib er dansk, omkring de 70 år, og bor alene i et sommerhus yderst på tangen. Marie har arvet det tomme
nabohus og efter at have været borte i en årrække, flytter hun ind. Hun er i midten af 40’erne. Både Ib og
Marie har deres grunde til at ville være alene. Men en dag mødes de tilfældigt, og de begynder at tale sammen.
De har hver deres generationserfaringer, og Ib fortæller om Danmark, besættelsestiden og det stille provinsliv,
mens Marie fortæller om Norge, velfærdsårene og ungdomsoprøret. "Aske" er en roman om kærlighed, og om
en ny begyndelse i en moden alder. 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.
Komplett konferensanläggning nära Stockholm och Arlanda med känsla av Italien. In most cases, even those.
Gården heter Aske nordre og ligger på Nes i Hedmark, sørvendt med fin utsikt mot Mjøsa og Totenlandet.
When my husband and I decided to renovate our condominium apartment last year, I jumped at the
opportunity to … Thank you. Välkomna. Vulkansk aske eller tefra består af stenpartikler og mineraler med en
kornstørrelse mindre end 2 mm i diameter, der slynges ud af en vulkanåbning.

Visit our website regularly for admissions guidelines, pupil resources, latest news stories, upcoming events
and important notices. Ihr kompetenter Partner für die Entwicklung, Fertigung & Beratung in den Bereichen
Feinmechanik, Lasertechnik, Geräte & Baugruppen, Prototypen wie auch Einzelteile. This shopping feature
will continue to load items. Habs Girls provides a stimulating. Habs Girls provides a stimulating. Visit our
website regularly for admissions guidelines, pupil resources, latest news stories, upcoming events and
important notices. Godt oppslagsverk for kryssordløsere. Välkomna. Aktiviteter, golf, sjöbastu, bröllop, fest
och julbord.
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