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Lykken er stor. Kajsa og Victor elsker hverandre, og Kajsas svangerskap går bra. Amalie og Ola gleder seg til
å bli foreldre igjen, og svartebøkene er borte for godt. Stemningen i Finnskogen letter – endelig er det fred fra
alt det onde. Men en dag faller Victor livløs om på veien …
Kajsa gråt og kjente en usigelig smerte fare gjennom henne. Så vond og tung at hun følte at hjertet ble delt og
kvestet.
Hennes Victor kunne ikke være døende.
«Så, så, kjære Kajsa. Nå må du ta det med ro,» sa doktoren.
Kajsa tørket tårene og forsøkte å ta seg sammen. Det var vanskelig. Hele tiden så hun Victor for seg der han
sprang nedover kjerreveien og falt om. Hele tiden hørte hun stemmen til doktoren. Det er strupehoste.
Sykdommen kan være dødelig.
I protest mot angrepet i Arnhem har en rekke nederlandske menn lagt ut bilder av bilder av to menn hånd i

hånd på sosiale medier. Bruktbutikk Åpningstidene i bruktbutikken vår er mandag til fredag fra 10.00 til 14.00
og mandager 18.00 til 21.00.
Kom innom og gjør et godt kjøp! Viking håndballskole sommerferien 2017 – UKE 26 – Stavanger Idrettshall.
Bli med på sommerens første håndballskole i Stavanger Idrettshall i uke 26 (26.-30. Hva er hånd- og
armvibrasjoner? Om mulige helseplager Forhold som kan redusere hånd- og armvibrasjoner Forhold som kan
forsterke hånd- og armvibrasjoner Gi et barn en ukes uforglemmelig sommercamp - kun 250 kroner!
06.05.2017 For 250 kroner gir DU et barn en uforglemmelig feireuke i sommer! Grenlandsaksjonen skal.
Shalam-senteret finner du i Dronningens gate 72. Her har vi kafé, vintage/retro avd, arbeidstrening og
aktiviteter. Våre 2nd Hand butikker med arbeidstrening. Sykkeltur i Moseldalen på egen hånd ”Sol og
vinranker er Moselfolkets liv”, sies det. Og i denne landsdelen med Tysklands beste klima ønskes glade
syklister. Hånd-, fot- og munnsykdom Hånd-,fot- og munnsykdom er en virusinfeksjon med utslett i munn,
hender og fotsåler. Den forekommer først og fremst hos barn under 10. Facebook. Hjem Behandlinger
Kosmetisk/medisinsk Online booking Online gavekort Om oss Medlem Nettbutikk Åpningstider
Kjøpsbetingelser/vilkår Sykdommen med det merkelige navnet hånd-, fot og munnsykdom er en veldig vanlig
- og helt ufarlig barnesykdom. Men den kan være veldig plagsom for de minste.

