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Maiken iler opp til linja etter sprengningsulykken. Hvordan har det gått med Elvin – og alle de andre
rallarene?
Agnes begynner å få Varmestuen på fote igjen. Kundene får det de vil ha, og pengene strømmer inn. Men hun
oppdager snart at suksessen har sin pris …
Vivekas øyne ble store da hun så revolveren. «Agnes, er du sikker?»
«Jeg er sikker. Ingen skal stjele fra meg,» sa Agnes innbitt.
De to tyvene løp et stykke foran henne, mot stranden.
Hun løftet våpenet og avførte et skudd.
Det drønnet i den lyse sommernatten.
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forbrenningen. Er pasienten i brann, må brannen slukkes med pasienten liggende nede. Slukk ild og ulmende
klær. Rull pasienten på. Å bruke kjemikalier for å bli kvitt ugresset kan være skadelig for naturen. Med bark,
aviser, ild, vann, eddik og salt kan du selv forebygge og fjerne ugresset. TimberTemp® - 3D-printet
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