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Grünerløkka, 1942. Det går mot høst, og krigen er blitt hverdag for familiene som bor i Biermannsgate 10.
Inntil den grusomme morgenen, da tre politimenn plutselig banker på døren til den jødiske familien Stern.
Tilfeldigvis er ikke 15-årige Ilse hjemme. Med sterk innlevelse beskriver debutant Marianne Kaurin frykt,
sorg og utmattelse - men også samhold, kjærlighet og mot.
"Nærmere høst" er gripende og poetisk, og lar ingen som leser den sitte uberørt tilbake.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen
igjen. Få ledige tomter igjen. Den siste tiden har det vært stor interesse for de tomtene som vi har igjen på
Furutangen, og i øyeblikket har vi kun 7 ledige tomter. Første samling ble vi overrasket med nærmere 70
besøkende. Flere skal få plass. Det er satt opp to ekstra infodager til i januar: Ons. Skiferie eller sommerferie?
Vi har aktiviteter både sommer og vinter! Velkommen til fjells! Utdrag fra boka «Eventyrlige Romerike».
Orion forlag 1999. Tekst og foto: Øystein Søbye. Når snøen begynner å bråne i sørhellingene, og.
Forvaltningsområder for gaupe. Klikk deg rundt i kartet for å utforske nærmere. Overvåking av
gaupebestanden. Gaupebestanden i Norge blir overvåket ved å. Siden 2015 har Nordic Black Theatre

intensivert satsingen på digitalisering av sitt arkivmateriale. I samarbeid med Oslo Byarkiv og Sceneweb og
med støtte fra Norsk. Skriver om mobil, lomme-data, Internett, PC/Mac, telekommunikasjon og digitale
medier som spill, lyd og bilde. Truede arter er arter som står i fare for å dø ut. Den offisielle oversikten over
hvilke arter dette gjelder gis i den nasjonale rødlista. I løpet av 7 sekunder avgjør den som besøker din nettside
om han kikker nærmere på hva du har å tilby! LA OSS HJELPE DEG MED DINE NYE NETTSIDER!

