Den usynlige
Inleiding
"Dagbladet" heeft de reputatie een krant te zijn die het eerder sensationele niet uit weg
gaat, maar soms leveren zijn journalisten ook prima werk af. "Den usynlige" van Bernt
Jakob Oksnes is het het deprimerende maar ook ontroerende verslag van de zoektocht
naar de identiteit en de persoonlijkheid van een man op wiens begrafenis niemand
aanwezig was.
Het artikel sta at op de website van Dagbladet:
http://www.dagbladet.no/2010/01/26/magasinet/ensomhet/familie/dod/10105099/
Hier volgt een vertalende woordenlijst met "moeilijke" woorden uit het artikel:
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