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Mot alle odds vant Katniss og Peeta fra det lutfattige distrikt tolv de årlige Dødslekene. Men seieren ble deres
gjennom å trosse det mektige Capitol.
Det nådeløse Capitol tapte ansikt og autoritet. Det skjer ikke ustraffet. Et halvt år etter seieren, skal vinnerne
ut på en seiersturné gjennom distriktene, der de tvinges til å møte familiene til sine drepte konkurrenter. Igjen
opplever de overdådig luksus og hemningsløs fråtsing. Og snart er det tid for de neste Dødslekene. Et ydmyket
Capitol lar ingen anledning gå fra seg til å minne befolkningen på hva de har i vente, og forbereder leker med
enda mer utspekulerte virkemidler og enda mer spektakulær og grusom teknologi. Samtidig er det noe som
ulmer i befolkningen. Det går rykter om begynnende opprør i flere av distriktene.
Til sin store redsel skjønner Katniss og Peeta at de har en rolle i dette opprøret, men ennå vet de ikke hva de
har i vente. Capitol er rasende. Capitol vil ha hevn ...
– Det var et fryktelig inferno i flammer. Uerstattelige verdier gikk tapt da «Kongsgården» på Uvdalsheia ble
offer for flammenes rov. Nå skal den staselige. Ser du flammer fra Straume næringspark i kveld, kan du nok
slappe helt av. Årets sommerdestinasjon er Rhindalen og vinbyen Rüdesheim. Vi reiser med Fjordline til og
fra Bergen og deler turen til Rüdesheim opp i to etapper med overnatting. D et utbrente bilvraket til

selvmordsbomberen står ennå i flammer i det to forskrekkede kvinner kommer gående mot de fremrykkende
irakske soldatene. Kanskje har du slitt med rødhet i ansiktet i lengre tid, men det er viktig at du virkelig forstår
tilstanden og kan kunngå de utløsende faktorene. Vestlandets største regionavis med alltid oppdaterte nyheter
innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur. Ordene som ringer for våre ører er. Selv om vi på den profetiske
tidslinjen ikke er der helt ennå, nærmer vi oss nå punktet i historien hvor ordene fra den. Liv Kaarslev er en av
mange elever som må betale tusener av kroner i depositum for en skoleplass de kanskje ikke skal ha. Årsaken
er at privatskoler opererer med. Må lese, må lese, må lese. Konstant og skjærende i bakhodet i tre år, jeg er
sikker på at hodeskallen min har fått helleristninger og varige mén. Skjema for personalia Autodeler.co.no
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