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Jan Olav Valen Grinde bor på et nedarvet bruk, jorden leier han ut til parselldyrkere, og penger strømmer inn.
Han skuler mot naboene fra sin middelaldrende ungkarstilværelse mest forstemmende er det kanskje at
Fritzen har anlagt ny vei parallelt med grunneier Grindes gamle, som en asfaltert pekefinger mot manglende
samarbeidsvilje.
Jan Olav unnlater ikke å dyrke hevngjerrigheten - inntil studenten Annbjørg Karlsbrua en dag dukker opp.
Men hva har han å tilby henne? Og når det kommer til stykket - hva er det egentlig verdt, alt sammen?
Odd W. Surén skriver underfundig, klokt og med svart humor om naboskapets forbannelser og kjærlighetens
pris.
3 VERDT Å VITE OM VOND RYGG Årsaker og risikofaktorer Det er ikke så mye vi vet med sikkerhet.
Sammenhengene er vanligvis svake, men følgende er sannsynligvis av. Har du noe å tilføye? Velkommen til
Dinsides diskusjon. Vi vil gjerne vite hva du mener, men husk at mange leser det du skriver. Hold deg til. 18.
juni 2017 - 18. juni 2017 TAKK FOR LIVET. Foredrag og filmvisning. kl 18.00–20.

00 på Falstadsenteret «Takk for livet» er historien om 4 år gamle Anne-Ruth. Med lang erfaring og 100%
fornøydgaranti skriver vi din CV og søknad. 2.000+ fornøyde nordmenn · Priser fra kun kr 1.
743 · Vi tilbyr også delbetaling Motta nyhetsbrev. Velg dine seksjoner og få siste saker på epost. Og ikke vær
redd, det er lett å melde seg av igjen :) Ladere: Bruk helst elektronisk styrte ladere, dette er for å unngå gassing
av batteri: Sulfatert: Sulfatering oppstår når batteriet lagres i utladet tilstand. Spiral - verdt å vite Hva er en
spiral? En spiral er et fremmedlegeme som plasseres i livmorhulen. På denne måten hindrer man et befruktet
egg i å sette seg fast.
Har du hørt om Bitcoins, men aldri forstått hva det egentlig er? Se hvordan du oppretter en lommebok og
hvordan du skaffer dine første Bitcoins. Ans. redaktør og adm.
direktør: Gard Steiro.
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