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Forfatteren tar for seg kritikernes tilbøyelighet til å ta på seg kjønnsbriller når de vurderer kvinnelige
forfatterskap. Denne boken er et forsøk på å identifisere de strukturene som ligger bak en slik lesning av
forfatterskapet. Forfatterne Herbjørg Wassmo, Vigdis Hjorth og Hanne Ørstavik forteller om sine erfaringer
med mediene og om hvilke strategier de benytter seg av. Et eget kapittel er viet Marie Takvam og hennes rolle
som forfatter og samfunnsdebattant i 1950-, 60- og 70-årene. Gjennom boken blir det tydelig hvordan
spillerommet for kvinnelige forfattere har endret seg fra 1950-årene og frem til i dag.
Med kilder.
Hvorfor: Det er sant som det sies, man glemmer aldri første gangen. Første gangen man kjører bil, første
gangen man har sex, og første gangen man blir håpløst. Spørsmålene «Jeg var vant til at nordmenn ikke visste
bedre, men som regel dreide spørsmålene seg oftere om situasjonen i Somalia. Om det var krig eller fred nå.
Hun er én av over 10.000 nordmenn som har diagnosen multippel sklerose (MS). Birgitte Espolin Johnson
(43) er også én av 50 nordmenn som har reist til. Passmarerittet til Aina Soli (47) startet etter at Skien-familien
planla tur til Barcelona: - Jeg har ikke gjort noe galt. Alle artikler om Mote & skjønnhet. Her har vi samlet alle
artikler om Mote & skjønnhet for deg. Sist publiserte artikkel er: Er Gigi Hadid inne på et. Saga møter
jentevolden. Annette Münch: Jenteloven (2009) Uten forvarsel må Saga flytte fra faren til moren. Hun flytter
fra bygda til byen. Mens hun venner seg til.

Hun smuglet datteren til USA for å redde henne fra en av verdens farligste gjenger. Men de fant henne. Unge
menn bruker bibelen mer enn unge kvinner – Dette er oppsiktsvekkende og noe vi må forske mer på, sier
KIFO-forsker. Jeg er passert tretti,og såg akkurat min første episode av trekant,og dette var et veldig bra
program! Synes det er positivt at ungdom har mulighet til å lære mer. Les noen av våre utvalgte
sukesshistorier Hei! Har så lyst til å dele en gladmelding med dere som startet 50plusstreffen.no: Jeg har
funnet kjærligheten her inne!

