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Kjersti Scheen ble født i Oslo 1943. Hun debuterte med barneboka Fire og mørket i 1976 og har senere utgitt
en rekke romaner og bøker for barn og unge, så vel som romaner og kriminalromaner for voksne.
Teksten til denne elektroniske utgaven av Bare en dag er digitalisert fra første utgave som utkom i 1997.
Litt på etterskudd med innlegget da jeg siden natt til 18 mai har vært noe (ganske) redusert. Noen ganger må
man bare lytte til kroppens behov. Hei! I dag tenkte jeg at jeg skulle komme med en liten kameraanbefaling.
Det har jeg ikke gjort før (tror jeg??), så da tenkte jeg at jeg kunne prøve meg på det. Har du lyst på ny mobil,
kjøp den med SWAP. Med SWAP får du ikke bare en ny mobil, men flere fordeler inkludert! Kjøp alt av
spion utstyr og overvåkingsutstyr fra vår nettbutikk, som gir deg sannheten du leter etter. Det er en vanlig
oppfatning at Norge har mange og store sammenhengende områder med tilnærmet urørt natur.
Virkeligheten er at det finnes langt mindre urørt natur.
Interiør, klær og tilbehør for den bevisste kvinne, som liker mote og tidløs kvalitet. Urbant og internasjonalt i
en av Oslo’s koseligste bakgårder på Frogner. Brannvernuka er en kampanje som arrangeres av Norsk
brannvernforening, If Skadeforsikring, DSB, samt brannvesen og lokale el-tilsyn over hele landet. S
unnmøringen Sigurd (21) har spilt bort over 500.000 kroner de siste månedene. Hadde han vært dansk, kunne
han enkelt trykket på en knapp og fått seg utestengt. Logg inn. Multi. Bokmål; Nynorsk Nina Bansal (30) blir
en av få kvinnelige landslagstrenere i Norge. Det er bare ett problem.

