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Marias bror, Pilten, dør av kreft bare ni år gammel. Moren blir syk og isolerer seg helt, derfor sendes Maria til
slektningene sine i sommerferien. Mens hun er hos besteforeldrene sine i Bergen, møter hun Jacob. For å
slippe å snakke om Piltens død, lyver hun for Jacob, og forteller om Pilten som om han lever i beste
velgående. Men Jacob oppdager sannheten.
Med hans hjelp klarer Maria å begynne å leve igjen etter det triste som har skjedd, og hennes mot og sterke
kjærlighet driver også moren ut av sorgen.
Norsk filminstitutt er Statens forvaltningsorgan på filmområdet, underlagt Kultur- og kirkedepartementet
Norsk filminstitutt er Statens forvaltningsorgan på filmområdet, underlagt Kultur- og kirkedepartementet
Aktuelle tema. ROMSONDEN OSIRIS-REx – FØRSTE TRINN MOT KOLONISERING AV
SOLSYSTEMET Historisk og sensasjonelt funn av jordlignende planet rundt Proxima Centauri. Sola, en
glødende gasskule uten skarpt avgrenset fast overflate. Med hensyn til størrelse og masse en gjennomsnittlig
stjerne i Melkeveisystemet.Som sentrallegemet. I 2003 begynte Rolf Jacobsens Venner å presentere
«Månedens dikt», der vi utfordret personer til å velge seg et dikt av Rolf Jacobsen, gjerne med en begrunnelse.
Læreplan i medie- og informasjonskunnskap - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering.
analysere form og innhald i ulike avis-, radio-, film- og.
Læreplan i medie- og informasjonskunnskap - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering.
analysere form og innhald i ulike avis-, radio-, film- og. erotiske noveller og sexhistorier, fatnasier og
drømmer. Hvorfor: Det er sant som det sies, man glemmer aldri første gangen. Første gangen man kjører bil.
11 Hva er lys? - Lys er energi som overføres fra lyskilde til det som mottar lyset. Lyset beveger seg svært fort
(300 000 km/s). Når en lyskilde sender ut lys. Tema: Helse og rus, Individ/gruppe, Konflikt/krig og
menneskerettigheter, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Vennskap/respekt

