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Ambrosia blir mer og mer urolig ved tanken på de mange soldatene som ligger ved fronten. Hun vil så gjerne
hjelpe, og drar av gårde til tross for Hugos advarsler. Møtet med krigens grusomheter blir et sjokk for henne,
og hun er redd for hva som kan ha skjedd med Jacob.
«Vi må skynde oss, svenskehæren er visst på marsj hitover. Antagelig har de sendt en fortropp med spioner
som skal sondere terrenget her. Ikke snakk til noen.
La meg si det som skal sies,» advarte soldaten, og Ambrosia kjente hvordan hele brystet og halsen krøp
sammen omkring det hamrende hjertet hennes mens de gikk. Hun forsøkte å la være å tenke, og med jevne
mellomrom ba hun til Gud. «Kjære Gud, send Jacob til meg, nå. Om du kan.»
Det har vært festlige og høytidlige på stunder Kampen skole også før, men sin uten sammenligning største dag

opplevde den snart 60 år gamle skolen i går da. Skal du på kampen? Det er kun 200 billetter tilgjengelig til
Brann-fans, så kjøp billett på forhånd. Det anbefales ikke å reise nordover uten adgangstegn. Glimt tar turen til
Rogaland for å møte Sandnes Ulf til dyst i OBOS-ligaen, i deres jakt på Eliteseriespill 2018. DUELL James
Milner i hard kamp om ballen med Watfords Nordin Amrabat i kampen på Anfield i høst. Jürgen Klopp, som
tapte 0–3 i det forrige besøket på Vicarage. Sandefjord - Molde Eliteseriens 6. runde: Molde snudde kampen
på ti minutter og hadde tre poeng i lomma. Så ble Kastrati felt Fredrik Brustad utlignet før pause etter et flott
angrep, der Sander Svendsen sto for en fin assist. Scoringen var Brustads tredje for sesongen. Nyhetssaker om
det som rører seg i kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Kampen om medaljene i Toppserien
tilspisser seg. Det er kun 4 kamper igjen og i de nærmeste ukene vil alt bli avgjort. Lørdag kommer Sandviken
på besøk til Sofiemyr. 20 år i 2018. ØRU-samarbeidet sto klart til åpningen av hovedflyplassen i 1998. Nå –
19 år etter – er kommunene enige om å endre navn for å gjøre seg. Mitt navn er Lisa Slaaen Rørvik, jeg er
22år. Jeg kommer til å blogge om min kampen om å bli frisk, fra en alvorlig spiseforstyrrelse som heter
anoreksia.

