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Endelig er den prisvinnende, internasjonale bestselgeren Hull igjen tilgjengelig i pocket!
Familien til Stanley Yelnats er forfulgt av uhell, grunnet en gammel forbannelse. Derfor blir han ikke
overrasket da han ved en misforståelse blir sendt til en forbedringsanstalt for slemme gutter. Teorien her er at
om du får en uskikkelig gutt til å grave et hull i ørkenen i stekende sol hver dag, vil han til slutt bli en snill
gutt. Gravingen styrker karakteren, påstår bestyreren. Livet blir en utfordring for Stanley og han står på for å
grave frem sannheten. Sannheten viser seg å være innviklet og mangfoldig, og trådene i historien vikler seg ut
og samles igjen med mange overraskelser underveis.
”Louis Sachar skriver så det er umulig å legge boka vekk (...) eventyrets sjenerøse magi”
Dagbladet
‘Unmistakably powerful’ Philip Pullman
‘The most moving, exciting, thrilling book . . . I loved it' Malorie Blackman
‘Filled with the kind of quirky humour that I wish I could capture’ Eoin Colfer
‘A witty, moving read that grabs you and never lets up’ Telegraph

‘An extraordinary and unconventional novel’ Observer
‘An exceptionally funny and generous book’ Guardian
‘An instant classic’ Independent on Sunday
‘A total must-read’ The Times
Det var sjøørret de var på jakt etter, men det var noe ganske annet som tok maggoten (!) kompisene Ronny
Knutsen og Tore Stene senket ned i et hull i isen på. FORORD For Norsk Forening for
Fjellsprengningsteknikk (NFF) er det sentralt å engasjere seg i arbeid som kan utvikle og styrke norsk
bergteknologi. Dårlig veistandard skaper problemer, både for sjåfører og biler. Nå har Ford utviklet et system
som skal varsle om hull i veien. Hull, med Omar Elabdellaoui på benken fra start, måtte i realiteten slå Crystal
Palace for å ha et realistisk håp om å overleve i Premier League. Det. gallestein > gallestein. Gallestein kjerringråd. Vi har fått innsendt et tips mot gallestein.
Det sies at hvitløk og kaffe skal få bukt med problemet. Ruteforslag stisykling. Skeikampen er kjent for å
være et av Norges beste stisykkelsted og har et fantastisk sykkelterreng, både for nybegynnere og de mer
erfarne. Solplassen et hvile og omplasseringhjem for hunder. Hei. Nå er det vår på Solplassen og vi gleder oss
til sommeren. Hundene på Solplassen storkoser seg som vanlig Blid og glad sørlands jente, med et brennende
engasjement for trening og sunt kosthold.
Ta mer enn gjerne kontakt. marenerdvik@hotmail.com Jeg er et typisk singel-menneske, og lurer seriøst på
om jeg noen gang kommer til å orke et forhold igjen. Grunnen til det er at jeg rett og slett blir ulykkelig.
290517 Tørr og fin LangvassvegVegen til sommerparkeringa ved Langvatnet har nå tørket opp, ennå er det litt
tele igjen i grunnen på selve parkeringsplassen.

