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Den 19 år gamle Richard Papen kommer ind i en elitær og eksklusiv kreds af græskstuderende på et college i
Vermont. De er rige, unge og skruppelløse. De bliver ledet af en mystisk lærer og dyrker den klassiske græske
kultur og begynder at føre studierne over i virkeligheden i dionysiske orgier. Et gammelt ritual bringes brutalt
til live med fatale konsekvenser.
Venskaber, moral og underbevidshedens gode og dårlige sider er blandt emnerne i Donna Tartts imponerende
psykologiske gyser om en forbrydelse og dens konsekvenser. "’Den hemmelige historie’ er selvfølgelig
umiddelbart en spændende roman om forbrydelse, skyld og straf. Men den handler i virkeligheden også om et
af de græske begreber, som der jongleres elegant og næsten pralende med: Om det hybris, de hovmodige
begår, når de nærmer sig gudernes stadie. Og om det nemesis, som derfor straffer dem på liv, krop og sjæl." –
Henrik List, Berlingske Tidende
Alltid drømt om å være spion for en dag.
Koldkrig. I det fruktbare området Mesopotamia mellom flodene Eufrat og Tigris oppsto noen av verdens
eldste sivilisasjoner, så som sumererne, babylonerne og assyrerne. Oversikt over alle tekstene på
europas-historie. Velkommen. Der er få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel. Et nytt. Et nytt. I

Strømninger stride. Slik ble hun funnet, kvinnen som skulle bli byens største krimgåte. Her har du sjansen.
Af Dagen og Solen. Hvad er aktiv dødshjælp. I det fruktbare området Mesopotamia mellom flodene Eufrat
og Tigris oppsto noen av verdens eldste sivilisasjoner, så som sumererne, babylonerne og assyrerne. Det
ultimate spillet, der selve historien formes og forandres ut fra DINE valg. dk er en blog der omhandler den
Kolde Krig samt andre interessante større krige. dk er en blog der omhandler den Kolde Krig samt andre
interessante større krige. Dengang var sex ikke noget der blev talt ret meget om, så man måtte gætte sig til det
meste, såsom blade og bøger, lånt på biblioteket, med røde øren. Filmen 'Smølferne – Den hemmelige
landsby' er en animationsfilm om Smølferne og troldmanden Gargamel Bli med videre inn i Poptropicas
fantastiske univers. Kilde for dette kapitlet er: 'Nazism.

