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Karl Ove Knausgård sidder hjemme i Skåne med kone, fire små børn og en hund. Han ser fodbold på tv og
falder i søvn foran skærmen. Han foretrækker 0–0-kampe, cigaretter, kaffe og Argentina. Fredrik Ekelund er
ude, han er i Brasilien, hvor han spiller fodbold på stranden og ser kampene live sammen med andre. Fredrik
elsker kampe, der ender 4–3 og hold, der spiller elegant fodbold. Han foretrækker caipirinha og Brasilien.
HJEMME – UDE er en fodboldbog ud over det sædvanlige.
De to forfattere bruger VM i Brasilien og fodbolden som udgangspunkt for refleksioner omkring liv og død,
kunst og politik, klasse og litteratur. Hvad vil det sige at være hjemme i en globaliseret verden? Denne
brevveksling giver læseren indblik i stort og småt og giver os historier fra to skabende forfattere, og vi
kommer ind under huden på dem begge. Vi får indblik i deres forhold til deres samtid og om fodboldens plads
i deres eget liv, betydningen spillet har for mennesker og spørgsmålet: Var VM 2014 det bedste VM i fodbold,
der nogensinde er spillet?
1973 – På vej; 1975 – Del af en ring; 1976 – Det er det; 1977 – La' det gro; 1978 – Er du hjemme i aften;
1979 – Burhøns; 1980. Vælg den uge, du ønsker at indsende besvarelser til. Alt til mellemtrinnets
danskundervisning med færdige forløb, bibliotek med ny børnelitteratur, interaktive redskaber og træningssite.
Aller Media A/S er markedsledende inden for ugeblade med udgivelser som SE OG HØR, Familie Journal,

Ude og Hjemme, BILLED-BLADET, SØNDAG og FEMINA. Mere end 170 gratis opgaver til at lære om,
ved og i Vadehavets natur og kultur Alle undervisningsmaterialer til skoler og aktivitetsbeskrivelser til
børnehaver på. Alt til mellemtrinnets danskundervisning med færdige forløb, bibliotek med ny børnelitteratur,
interaktive redskaber og træningssite. Vent derfor med at trykke send, til du er sikker på, at du har løst alle.
Vælg den uge, du ønsker at indsende besvarelser til. Originale bilnøgler fremstillet med høj præcision. Bike
Italien arrangerer kvalitetscykelferier for par og familier og cykelturister i Norditalien samt cykeluger og
træningslejre for motionister og mountainbike-ryttere. Vent derfor med at trykke send, til du er sikker på, at
du har løst alle. Ude og Hjemme er Danmarks aktuelle familieugeblad, der inspirerer og fornøjer familier over
hele landet. Copyright 2015 Hørsholm Rungsted Tennisklub Stadion allé 9 2960 Rungsted kyst | All Rights
Reserved | Powered by HRT | Autolåsesmeden Marschall tilbyder kopiering af din bilnøgle og nye bilnøgler til
markedets bedste priser. Læsernes aldersfordeling viser, at Ude og Hjemme er børnefamiliernes og dermed de
yngre kvinders foretrukne ugeblad. Bliv gratis medlem af Ude og Hjemmes fordelsprogram, Mit Ude og
Hjemme, og få nye fordele, som konkurrencer, arrangementer og shoptilbud, hver måned. Vent derfor med at
trykke send, til du er sikker på, at du har løst alle.

