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Elina gleder seg til bryllupet, men forskjellen på rik og fattig er stor i bygda Vik, og folk glemmer ikke at hun
stammer fra husmannsslekt.
Bli med redningstjenesten på helikopteroppdrag i dette lekre Choplifter-lignende spillet.
Styr med piltastene, og slipp ned redningsmannen med space. HISTORIKKDet har vært utført lufttransport
av pasienter i Norge siden 1930-tallet. Røde Kors lanserte ideen i 1926, men første kjente
luftambulansetransport. Torbjørn Buer: Å se seg selv utenfra, og andre innenfra. Kirkens Nødhjelp var i krise.
Men hanen måtte gale tre ganger før Torbjørn Buer forstod at han var. I dag var jeg ute og gikk på ski, men det
ble en ganske kort tur siden skiene mine bare er litt over to meter lange. 16. april ble en skjebnesvanger dag
for racing-talentet Billy Monger. Under et britisk formel 4-løp på Donington Park krasjet han svært stygt, og
endte. Brukollaps - Sandefjord. En bru kollapset da en bil kjørte over, bilen ble berget først, så ble provisorisk
bru laget for å få ut de fem bilene som var på andre.

Ny grunnlov, men gamle lover. Grunnloven ga ingen automatisk endring i styringsforholdet lokalt eller
regionalt. Prestene utøvde kirketukt og var fortsatt. Trenger en formel til excel som kan regne ut hvor mange
prosent f.eks. 138 er av 150. Noen som kan hjelpe? Det jeg skal regne ut er hvor mange prosent tallet i B5 er.
En bil blir stoppet av politiet fordi den kjører 18 km/t i en 80 sone. Føreren er en liten gammel dame på 85 år,
ved siden av henne og i bakseta sitter hen (Dagbladet): Brannmannen Andrew Klein i Santa
Monica-brannvesenet i Los Angeles hylles nå som en helt. Tirsdag denne uka hadde nettopp 35 år gamle.

