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Alle snakker om fredsvåren. Vi glemmer at en verden i ruiner møtte menneskene våren 1945.
Enorme fysiske ødeleggelser preget store deler av Europa, Asia og Nord-Afrika. Titalls millioner mennesker
var døde eller skadede. Hatet mot okkupantmakten, krigsforbrytere og overløpere skulle få utløp - samtidig
som lov og rett og sivilisasjon mange steder måtte gjenoppbygges fra grunnen. Folk sultet og var syke,
svartebørsen blomstret, millioner kom hjem fra slagmarken, konsentrasjonsleirenes redsler ble avdekket,
flyktninger i hundretusenvis var på vandring.

Samtidig var 1945 en tid for optimisme og gjenoppbygging, for fremtidsvisjoner og fredstanker.
For dem som skulle starte på nytt, var utfallet likevel uvisst: Hva slags liv ventet dem? Hva ville vinne frem fremskritt og fellesskap eller kaos og destruksjon?
Ian Buruma er en av verdens mest kjente historikere i dag, og en anerkjent essayist, romanforfatter og kritiker.

På bakgrunn av vanlige folks fortellinger verden over har han skrevet en stort anlagt beretning om året da
verden ble født på ny. Det er en begivenhet når Burumas gripende storverk nå utkommer på norsk, 70 år etter
fredsvåren.
"Når barn og ungdom først har begynt, så er de med så lenge de kan", sier styreleder i ØBUT Sigrid Strand
Knudsen. "I de tre årene jeg har sittet i styret, har. Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av
Nasjonal transportplan for 2002–2011 "en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig.
20 unge mennesker har mistet livet på jobb siden 2011.
Over 1000 unge blir alvorlig skadet på jobb hvert år. Hyundai er eneste merke som har en hydrogen-drevet
SUV på markedet. Mange anser nettopp hydrogen-, eller brenselcellebiler, for å være det mest. (BilNorge.
no) NETTKJØRT: Se opp Think! Snart får du en seriøs utfordrer. om du tar utgangspunkt i det gylden
forholdet 1 : 1.
618. Hele tomten kan endog deles i et gyldent rektangel som deles inn i mindre gyldne rektangler og spiraler.
Bjørn Landøy (59) - Eg har gjort det godt i livet, men det kunne like gjerne gått heller dårleg. På
ungdomsskulen sat eg i eit uroleg hjørne i klassen. Dato og årstall. Skrivereglene for hvordan datoer skal
skrives, er enkle å lære. Men vi ser likevel ofte at de skrives feil, enten det gjelder bruk av. Norges største
nettsted. Oppdateres minutt for minutt på siste nytt innen sport, innenriks, utenriks, og underholdning.
Norwegians vekst på internasjonale ruter skal de neste fem årene mer enn dobles. Kjos har skaffet seg et nytt
langdistansefly med en rekkevidde som kan.

