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Den britiske agenten for Secret Service, George Smiley, har oppdaget en muldvarp, en russisk dobbeltagent,
som har klart å komme seg inn i det høyeste planet i britisk etterretningstjeneste. En forræder som via mørke
irrganger undergraver etterretningsvesenets virksomhet og lekker hemmelige opplysninger til fienden. Smiley
må bruke alle sine spion-egenskaper for å avsløre muldvarpen og ødelegge ham.
En briljant og fengslende spionthriller som finner sted under den kalde krigen.

Du kjenner sikkert den populære barneboken Den lille muldvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på
hodet hans, om den lille muldvarpen som intetanende stikker. Riksteatret turnérer til 70 faste spillesteder i hele
Norge. Teateret spiller klassikere, familieforestillinger, musikaler, figurteater, komedier. Med dobbelt så
mange konserter som Stockholm og København i 2016, kan man uten tvil påstå at Oslo er Skandinavias
konserthovedstad. Byen kan skryte på seg å. Den lille muldvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på
hodet hans. Akkurat idet den lille muldvarpen stakk hodet opp av jorda for å se om sola hadde stått. Teater i
Oslo med tre scener. Velkommen i teatret! Billettbestilling på tlf 22 34 86 80.
NRK Super er det største norske nettstedet for barn! Hos oss får du TV, spill, radio og nyheter. Har du
problemer med nett-TV? Gå inn på tv.nrk.no/hjelp NRK Super er det største norske nettstedet for barn! Hos
oss får du TV, spill, radio og nyheter. Har du problemer med nett-TV? Gå inn på tv.nrk.no/hjelp
Fotokalenderen; Har du slått hodet ditt? Informasjon til barn om lette hodeskader; Læring i samspill når en
elev har hodeskade; Samordning helse og opplæring I DRØMMENS VERDEN - www.hildes-hjoerne.com.
KRAFTDYR. Tilbedelse av dyreånder var menneskenes første religion og har blitt praktisert siden ca.

2 millioner. Finn og kjøp billetter: konserter, sport, teater & show, familie og festivaler på ticketmaster.no

