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Genial og morsom skæbne-fortælling om Europas romaer: Der lever i dag mere end fem millioner romaer
rundt omkring i Europa. Med De urørlige byder slovenske Feri Lainšček på en fantastisk og grotesk morsom
familiekrønike. Romanen bringer os virkelig tæt på en befolkningsgruppe, der i mange sammenhænge er
ugleset. Romaen, Lutvija Belmoldo Aus Shangkai Gav, der med nomadens ånd i blodet kæmper sig igennem
livet med en utrolig opfindsomhed og stædighed, er historiens omdrejningspunkt. I denne sprudlende
tragikomiske skæbnefortælling fortæller han om fire generationer i en romafamilie og om deres såkaldte
karriereskift fra hestetyve til stenslibere, smuglere og i sidste generation narkomaner. Historien starter ud med
myten om romaerne - om det fjerde søm, som skulle være brugt til korsfæstelsen af Jesus, men som i stedet
blev romaernes forbandelse. Med De urørlige giver slovenske Feri Lainšček (f. 1959), der som barn voksede
op nær en romalandsby, en intelligent og morsom indgang til romaernes kultur. Samtidig er det en historie om
deres enkle og indimellem grusomme virkelighed og liv - en historie, der rejser universelle spørgsmål om
frihed, minioriteter og underpriviligerede mennesker. Lainščeks roman er i særlig grad gennemtrængende,
fordi han både viser os de mørke og lyse side af romaernes liv. Med ´De urørlige´ slår han et slag for, at den
eneste vej mod en bedre forståelse blandt de forskellige nationaliteter, etniske kulturer og minoriteter er
dybere indsigt i historie, skikke og værdier, og De urørlige giver os et lille smuthul til at kunne værdsætte de

kulturelle forskelle, der forener os. I dag anses Lainšček for at være en af Sloveniens mest anerkendte og læste
forfattere.
For å at siden skal bli funnet ved søk har vi laget en del stikkord vi tror folk søker på. De er gjerne escape
room i Norge, escaperom Tønsberg og Vestfold, Norske escaperoom, teambuilding, the escaperoom, escape
room, escaprom, eskaproom, mysteriespill, room escape games, ledetråder, knekke koder, løse mysterier, the
escape games. Liftup udvikler velfærdsteknologi til mennesker med handicap. Filmen er instrueret af
makkerparret Eric Toledano og Olivier Nakache og blev på kort tid den mest sete franske film på verdensplan
nogensinde; således havde den pr. ” Filmen 'Montparnasse Bienvenüe' (Jeune femme) er et drama om en
kvinde, der flytter til Paris i ønsket om at få en ny start på livet Filmen 'De standhaftige' er et drama med
Mikkel Boe Følsgaard og Cecilie Lassen 2. Regi: Eric Toledano og Oliver Nakache. With François Cluzet,
Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey Fleurot. ” Filmen 'Montparnasse Bienvenüe' (Jeune femme) er et drama om en
kvinde, der flytter til Paris i ønsket om at få en ny start på livet Filmen 'De standhaftige' er et drama med
Mikkel Boe Følsgaard og Cecilie Lassen 2. For å at siden skal bli funnet ved søk har vi laget en del stikkord
vi tror folk søker på.
De Urørlige - Frankrike, 2011. For å at siden skal bli funnet ved søk har vi laget en del stikkord vi tror folk
søker på. 35 personer var mødt op til en hyggelig dag i dejligt solskin. NYHED 'Det er blevet nogle meget
levende portrætter, som giver mig en varm og nær oplevelse af dem begge.
Regi: Eric Toledano og Oliver Nakache. 00. François Cluzet (født 21. Ty.
Med: François Cluzet, Omar Sy m. Efter ti års optakt kulminerer de episke Marvel Cinematic
Universe-eventyr nu på biograflærredet med Marvel Studios' ”Avengers: Infinity War”, det mest storslåede og
dødbringende opgør nogensinde. Vi har solgt film og tv-serier i adskillige år, og de Dvd-film vi har i vores
sortiment dækker et hav af forskellige genrer.

