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Vigdis Hjorths ”folie à deux” er vakker og vond. Tematisk er den nært knyttet til flere av hennes tidligere
bøker, men i denne modige romanen går hun enda et skritt videre.
Småbarnsmoren og dramatikeren Ida Heier har møtt sitt livs kjærlighet. Hun har lenge visst at noe kom til å
skje, man kan merke sin evne til å elske før man møter den elskede, tenker hun. Nå har hennes lidenskap
rammet den ti år eldre professoren Arnold Busk, også han gift og med barn. I et par år er hun ulykkelig
lengtende før han gir opp sitt gamle liv for henne. Det er begynnelsen på et overstadig turbulent og grenseløst
kjærlighetsforhold – en besettelse som nærmer seg galskap..

”Han står opp med henne og kler på seg med henne. Hun står på badet. Han kommer inn bak henne og legger
hodet på skulderen hennes. Øynene deres møtes i speilet. Sånn ser de to ut. De ligner et par med en ulykke
sammen.”

bARe opplæring m/ redusert prisbARe clinic legger stor vekt på at den enkelte hudpleier skal ha god faglig
kunnskap og erfaring. Les mer her Bare Jazz AS er Skandinavias største spesialforretning for jazz på CD.
LIVE PÅ BARE JAZZ. I kaféen kan du med jevne mellomrom høre levende musikk. Ofte jazzartister som
presenterer sine nye prosjekter og spiller smakebiter for. Nord-Norges største leverandør innen lysregulering,
solskjerming, folier, gardinteknikk, vindskjerming og tilsvarende produkter – gir vi de beste råd og tips til.
Tylden & Co - Norsk plateselskap. Tylden & Co gir ut musikk innen alle sjangre, mest kjent for Pop/Rock,
Folkrock, Danseband, Country og Viser. Med godt over 6. BRUTALT DREPT: Det er bare blodspor igjen av
åtte år gamle Ludvig (t.h) etter at han lørdag kveld ble tatt av ulv. Foto: Privat Opel hadde ingen suksess med
sin hybride bil, Ampera. Selv om den ble kåret til årets bil. Men nå prøver de igjen – og alt tyder på at
Ampera-e, som er en ren. RENE MINERALER. BASERT PÅ RENE MINERALER bareMinerals er en
komplett makeupserie basert på naturlige mineraler og er den reneste makeupserien på markedet. Pizza
levering i Oslo. Pizza levering i Oslo innen en time. Normal pizza levering for oss i Pizza Baronen er innen en
time. Det eneste vi tar forbehold om er. Eddik står for tur og er et mangfoldig «universalmiddel» som er så bra
til så mye at du knapt trenger annet til rengjøring. Det spesielt hyggelige er at eddik.

