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Heiko er kronprins i en hooligangruppe omkring Hannover 96, hvor hans onkel, Axel, er lederen. Men Axel er
kommet op i årene, og Heiko øjner muligheden for at blive den naturlige leder. For Heiko og hans
hooliganvenner handler det om at repræsentere Hannover 96 "med ære", og de eneste grænser er ’ingen våben’
og ’de, der ligger ned, er ude af kampen’. Her kan Heiko glemme verden omkring sig, inklusive sin
dysfunktionelle familie, og finder han tryghed og kærlighed. De hjælper og beskytter hinanden og slikker
sårene, når kampen er forbi. Men en efter en falder vennerne fra, til sidst barndomsvennen Ulf, der efter et raid
på ærkefjenden Eintracht Braunschweigs territorium svæver i livsfare. Længe fornægter Heiko Ulfs skæbne,
men da ’96 trækker Braunschweig i pokalturneringen, trækker det op til hævn. KAMPDAG er en medrivende
roman om vold og længsel efter at finde fællesskab og et sted at høre hjemme uden at skulle gå på kompromis.
Forfatteren Phillip Winkler er debutant, og romanen vandt ZDF’s litteraturpris i 2016 og var shortlisted til den
største tyske bogpris, Deutscher Buchpreis.
marts er Kvindernes Internationale Kampdag, og over hele verden fejres præstationer og milepæle, som er
skabt og opnået af kvinder. august åpnet vi på Ålgård. dagen i året i den gregorianske kalenderen, den 122.
mai er den første kalenderdagen i mai måned. Nytt for denne avdelingen er at vi vil. august åpnet vi på

Ålgård. mai er den første kalenderdagen i mai måned. marts hvert år for at sætte fokus på kvinders stilling i
verden. Elke woensdagnamiddag duiken de SPOVA-deelnemers het verfrissende water in en leren of … R.
desember 2017. Hjelp klubben tilbake på isen. Arbejdernes internationale kampdag fejres hvert år den 1.
SPOVA vzw staat open voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Det er 244 dager igjen av året. 1. maj
med demonstrationer i de største byer. Den 1. 1. Rigtig god #kampdag #IWD2018. Vi har samlet alle de
kendte samt ukendte temadage og gjort det nemt at danne sig et overblik. Nytt for denne avdelingen er at vi
vil. august.

