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I denne boken vil jeg fortelle om hvordan det var å vokse opp med Astrid i en bygd i etterkrigsnorge. Men det
er også en bok om hvordan vi fortsatt ser på dem som er annerledes. Storesøster Astrid var fem år eldre enn
meg, og da jeg var liten beundret jeg henne fordi hun kunne så mye. Hun var mørk i håret og hadde tindrende
blå øyne. Øynene hennes var mer skråstilt enn mine og hun hadde en utrolig smittende latter.
Jeg husker første gangen de andre barna sa til henne at hun var syk.
Det var også noe i tonefallet og i blikkene som de voksne sendte hverandre. Og fordi jeg ikke helt forsto,
glemte jeg aldri dette. Jeg var syv år da jeg skjønte at Astrid var annerledes, og jeg kjente en uro som gjorde
meg utrygg. Og samtidig fikk jeg et?sterkt behov for å beskytte min storesøster. ??
Kongefamilien. Ordene ”Kongefamilien” og ”Kongehuset” blir ofte blandet sammen, men de betyr ikke helt
det samme. Det norske Kongehuset består av Kong Harald. Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi
fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever.
Dåpsbarnet Emma Tallulah Behn med søsken og foreldre i den hvite salong på Slottet. (Foto: Bjørn Sigurdsøn,
Det kongelige hoff / Scanpix) Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om jenter

og mer enn 1150 andre emner. Sitater til bruk ved konfirmasjon. Nyttig for deg som skal holde tale eller skrive
en fin hilsen til konfirmanten. Skiskytterkongen Martin Fourcade frykter Therese Johaug er offer for
mediedekningen i astmasaken rundt Martin Johnsrud Sundby.
– Jeg så Therese på. Skal du holde tale? Ifølge journalist Dag Christensen ligner en konfirmasjon ganske mye
på hoppuka. Alt klart for årets store kongereise her hjemme… Søndag formiddag innleder kong Harald og
dronning Sonja sin store jubileumsreise i fylkene Hedmark og Oppland.
Cindy ( Hestneshagen´s Golden Ginger ) hadde sin første erfaring i utstillingsringen.
Hestneshagen´s Autumn Beauty Star fikk Very good ( blå) begge dager. 2016-07-26. Man blir hva man eter –
grisegodt fra Domecq For første gang siden vi startet Matcompaniet har vi nå tatt inn ferskt, ubearbeidet kjøtt i
frossen.

