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Signe er 30 år og har nettopp flyttet ut av byen sammen med mann og barn. Jula nærmer seg, og de tre har
planlagt å feire den for seg selv. Men så kommer Signes foreldre på besøk, og Signe blir konfrontert med deres
forventninger, og må forholde seg til sin egen historie. Samtidig er romanen et portrett av en 13-åring i
mørketidas Finnmark.
Ved å trykke på "Kjøp boka" vil du bli videresendt til ark.no Tiden tar forbehold om at titler kan være
utilgjengelige. Ta tiden & Tell ned tilbake. Stoppeklokke; Nedtellinger; Nedtelling-apper; Alarm-klokke;
Nedtelling på din site. Kalkulatorer tilbake. Dato til dato-kalkulator. Hanne Ørstavik. Tiden det tar. Oktober
forlag 2000. Den trettiårige småbarnsmoren Signe får besøk av moren og faren sin rett før jul. Moren hennes.
Tiden tar forbehold om at titler kan være utilgjengelige. Tiden Norsk Forlag.
St. Olavs gate 21 B , 0130 Oslo. Øve inn og ta tiden på å holde en presentasjon. Gjør ett eller flere av
følgende på verktøylinjen Innøving mens du tar tiden på presentasjonen: Vår pris 298,-. Tiden det tar av
Ørstavik Hanne. Isbn null Tiden det tar. Du må ikke ha studiepoeng i filosofi for å forstå Momo eller kampen
om tiden, men det kan hjelpe deg. – Det er verre nå, sa Irina Khaeva, som mistet 12 år gamle Emma i
terrorangrepet. – Det er ikke sant at tiden leger alle sår.
Det er tvert imot.
I «Tiden det tar» er utsattheten både belyst gjennom og sett fra synsvinkelen til Signe - som barn og som mor.
Hun studerer psykologi. Tiden er en tråd å snuble i. Beate Grimsrud Tid. Tida har sin egen kode lagra i vårt
glemsomme hode. Timene tar vare på seg selv. Lord Philip Chesterfield.

