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Hans Larsen, 72 år, slipper ut av fengsel etter et langt opphold. Han har med seg et brev som har ligget uåpnet
hele tiden.
Det er fra datteren. Først nå leser han det, og får vite det han har fryktet. At kona hans er død, og at datteren
på ingen måte har tilgitt ham. ANGER er et eksistensielt drama, der Jacobsen låner trekk fra den psykologiske
kriminalromanen. Den gamle forbryteren har sluppet ut tre år før tiden, og opplever nå en ny vår. Han blir
begjært av en vakker, borgerlig kvinne i et stort hus, og flytter inn til henne.
Datteren vet ikke at faren er ute, der hun går rundt i samme by og forsøker å stable et liv på beina. Det er en
vond og vakker skildring av noen menneskeskjebner, og et sjeldent sterkt far-datter-portrett. En stor roman
som vil få en sentral plass i Roy Jacobsens rike forfatterskap.
Servicegrossistene AS Alt du trenger - til avtalt tid og gode betingelser! Servicegrossistene AS er en
landsdekkende grossistkjede som består av 21 selvstendige. Hardanger Feriesenter tilbyr utleie av feriehus,
båtutleie, camping, kurslokaler og selskapslokaler.
Hardanger Feriesenter er åpent hele året. Nå har vi vaske golvet og vi har børi ved, og vi har sett opp
fuggelband og vi har pynte tre'. Nå sett vi øss og hvile og puste på ei stund, imens je rugge Det er en
begivenhet når Løgnaslaget varsler ny forestilling. Og nå er laget på gang igjen. Rune Andersen, Dag
Schreiner og Per Inge Torkelsen har samkjørt. http://www.ticketmaster.
no/event/randi-tytingvag-trio-billetter/540645. LES MER. Dr.
Bergland bryter taushetsplikten. 29 & 30 september Vakttelefon: 99 40 49 10. Norsea Basen Bygg 104

N-4056 Tananger. Tlf: +47 51 94 49 10; Postadresse: Norsea Basen Bygg 104 N-4056 Tananger Velkommen
til Stavanger Roklub! Stavanger Roklub er en av de eldste roklubbene i Norge, og den ble grunnlagt allerede i
1894. Vi har en stolt tradisjon innen. Kontaktinformasjon NetPrint Stavanger. Åpningstider 08.00 - 16.00,
mandag - fredag. Kontakt NetPrint, avd Stavanger Her finner du kinoprogrammet for Stavanger, med
billettkjøp, informasjon om aldersgrense, sjanger, trailer og fakta om filmen. Takster. Bompenger kreves inn
hele døgnet alle dager, også søn- og helligdager. Hvilken forskuddsavtale bør man velge? Man bør velge
avtaletype etter hvor ofte.

