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Før du finner ut hvordan denne historien slutter, må du huske på hvordan den begynte …
Da Willem åpner øynene vet han ikke hvor han er – Praha, Dubrovnik, eller tilbake i Amsterdam? Det eneste
han vet er at han er alene igjen, og at han er helt nødt til å finne en jente som heter Lulu. De var sammen en
magisk dag i Paris, og det var noe ved den dagen – ved den jenta – som får Willem til å lure på om ikke
skjebnen mente å føre dem sammen. Han reiser verden rundt, fra Mexico til India, i håp om å treffe henne
igjen. Men månedene går og Lulu er like langt unna, og Willem begynner å tvile på om han faktisk kan stole
på skjebnen.
I Bare ett år følger vi Willem på hans leting etter seg selv – og etter den store kjærligheten. Dette er historien
om valgene vi gjør, uhellene som skjer og gleden vi kan finne når de to møtes.
Sammen med Bare en dag utgjør boka en romantisk og inderlig historie om kjærlighet og forelskelse.
Brianna Rollins, regjerende OL-mester på 100 meter hekk, er utestengt i ett år som følge av tre brudd på
meldeplikten. Alissia forsvant da hun skulle ut med søpla for over ett år siden – nå har hun dukket opp igjen

Har du lyst på ny mobil, kjøp den med SWAP.
Med SWAP får du ikke bare en ny mobil, men flere fordeler inkludert! 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
30. mai 2017. Sommerens viktigste idrettsseminar: Helse eller resultater? 6. juni arrangeres sommerens
viktigste seminar innen etikk og idrettsmedisin «Helse eller. Nina Bansal (30) blir en av få kvinnelige
landslagstrenere i Norge. Det er bare ett problem. I fjor fikk paret sitt første barn, en liten jente som de kalte
Åse (snart ett år). «Jeg vet om en nydelig liten pike som ikke kan si «jeg ble'kke. Familien Sæther er strålende
fornøyd med solpanelene de installerte på hustaket i fjor. Automatiske strømmålere, bedre batterier og
billigere. Idrett.no.
Idrett.no er en ny fellesportal for norsk idrett, med samlet informasjon om alle terminlister, kamper og
resultater, turneringer, tabeller og anlegg. Foundation for Environmental Education (FEE) tilbyr internasjonale
programmer for miljøsertifisering. FEE International ble opprettet i 1981.

