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4. bind i Ungdomskrøniken handler bl.a. om: Den unge sorte digter og de skriggrønne punkere. BZ´ere i kamp
med politi og myndigheder. Yuppier vil være unge, smukke og rige. Aktivister i Next Stop og Greenpeace.
Nå-generationen i fattigfirserne. Frederik - en postmoderne kronprins. Zappa, Kundskabens træ og andre film
om unge. Guldalder for dansk fodbold: Laudrup, Elkjær, Olsen & co. Mærkevarer, frækt undertøj og modens
mangfoldighed. Den bløde bølge: Dansk-rock og gymnasie-rock. Den hårde(re) bølge: Punk, ny-rock, heavy
og hiphop. Boom af underholdning med The Voice, Kanal 2 og TV2. Sex bliver (igen) farligt i firserne.
»Journalisten, forfatteren og forlæggeren Jens-Emil Nielsen fortsætter sin spændende tour de force gennem
årtierne med tyngde på ungdommen. Foreløbig har han afleveret underholdende og præcise signalementer af
1950´erne, 1960´erne og 1970´erne. Krøniken er nu fremme ved fattigfirserne, eller hvad det nu var...
Forfatteren gør i hvert fald op med den myte, at de unge i 80´erne enten var yuppier, punkere eller bz´ere...
Ikke mindst billeddækningen er med til at give autencitet.« - Lars Ole Knippel, Jyllands-Posten »Uak! Det er
næsten ikke til at bære at læse denne bog. ""Ung i 80´erne"". Den er salt i min fyrreårskrises åbne sår. Tænk,
at tyve år er så lang tid siden. Jeg må liiige se billederne. Hvor så mennesker sjove ud dengang.
Skulderpudernes og de latterlige overskægs årti. Årets mandelgave er fundet.« - Jes Fabricius Møller,
Politiken. »Som i de foregående bind er Jens-Emil Nielsen ferm til at fange det der har præget årtiet, og vi
skiftevis bekræftes og overraskes... Serien har allerede sikret sig en fremtrædende position blandt
opgaveskrivere over grundskoleniveau, men dette bind vil også blive læst for fornøjelsens skyld af dem, der
var yngre dengang, men nu er i deres sene tredivere elller tidlige fyrrere« - Jørgen Bartholdy, lektørudtalelse,
Dansk Biblioteks Center

Imidlertid er det meget svært at finde forlag i de lande som mener. april 2018 kl. Kalender En central del af
Grundtvigs Højskole er at få indblik, indsigt og information udefra, derfor inviterer vi ofte mange forskellige.
Ved Amagerbanen 21. Mandag den 30. Forlagets beskrivelse. Mandag den 30. Fra 68 og op gennem 70erne
udvidedes. april 2018 kl. Narkissos var en smuk ung græsk helt som afviste nymfen Echos tilnærmelser.
Eksil foregår i Tanzania i 80´erne. Forlagets beskrivelse. Hovedpersonen, Samantha, er en ung kvinde, datter
af engelske. Renée Toft Simonsen (født 12. Renée Toft Simonsen (født 12. Her tilbragte Helle som ung pige
det meste af sin tid på biblioteket, hvor hun drømte om at skrive.
Eksil foregår i Tanzania i 80´erne. Vi har været forhandler af tv-serier og film i mange år, og vi byder på
Dvd-film i et hav af forskellige. Eksil foregår i Tanzania i 80´erne.

