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Kåret til en av de mest leseverdige bøkene i USA i 2016. En episk beretning om USA i endringens tidsalder,
fra en av de mest lovende forfattertalentene i vår tid.
Samuel Andresen-Anderson er 11 år gammel da moren Faye plutselig reiser fra ham og faren.
Det skal gå tyve år før han ser henne igjen. Når hun kaster en stein etter en republikansk presidentkandidat,
dukker navnet hennes opp på alles lepper.
Mediene beskriver Faye som en radikal hippie med en broket politisk fortid, men så vidt Samuel vet, var
moren hans en helt alminnelig pike fra Iowa som giftet seg med ungdomskjæresten. Men når Samuel begynner
å grave i familiens historie, en reise som tar ham fra den amerikanske landsbygda på 50-tallet, via
ungdomsopprøret i Chicago i 1968 og helt til det kalde Nord-Norge der bestefaren hans kom fra, finner han
hemmeligheter som tvinger ham til å se sin mor - og seg selv - i nytt lys.
Nøkken er et rørende episk storverk om et USA i endringens tidsalder, og samtidig en skarp og øm skildring
av vennskap og morssavn tilhørighet og altoppslukende kjærlighet om det å drømme om noe stort, og stadig
se det du elsker forsvinne.
Da Nathan Hill debuterte med Nøkken, høstet han strålende kritikker, og ble sammenliknet med episke

fortellere som Jonathan Franzen, John Irving og Charles Dickens.
Kåret til årets bok 2016 av The New York Times Washington Post The Guardian Huffington Post Amazon
Library Journal Chicago Tribune USA Today Newsday BuzzFeed Entertainment Weekly
Mannskoret Nøkken ønsker seg flere sangere, spesielt de som holder hus i de høyere toner. (tenorer, både 1.
og 2.tenorer) Alle er velkommen, men vi ønsker denne. 1. En katts neseavtrykk er unikt for hver enkelt katt
akkurat som fingeravtrykk til mennesker 2. Ønsker du å få lavere blodtrykk så hjelper det å s 26 At det finnes
en by som Bergen Denne skålsangen har alt vandret fundt så mange bord at den beskjedne forfatter(1894 –
1966) er glemt, men den underfundige, Vekta mi har stått still lenge. Hadde prøvd alt for å komme gå ned
nokken kg til men ingenting hjalp. Så prøvde e denne her som siste utvei. gikk ned 1 kg om.
Kristoffer ble født den 22. juni 1917 på Nybø (Reset), Hjertvika, Aukra. 1,2 Han ble døpt den 12. august 1917
i Aukra kyrkje.
Faddere: fisker Kristian O. Et dukkehjem er det første norske verk som omhandler borgerskapet i en tragedie.
Tidligere hadde kvinnene i det borgerlige samfunn vært tilsidesatt, umyndiggjort og.

