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Den blomstertid nu kommer.. och med den ett nytt långt sommarlov. På samma sätt som året innan väntar nya
busiga upp-tåg för de sex 11-åriga pojkarna som precis slutat fjärde klass. Det är Blodsbröderna mot Vargarna
på andra sidan landsvägen.
Det är krig. Och när det är krig viner kottar och ärtor i luften, och den ena efter den andra snöpliga fällan
gillras för motståndarna. Det gäller att till varje pris försvara den egna kojan i sko-gen. Spänningen kring de
prestigefyllda tävlingarna på fotbollsplanen och i simbassängen går inte heller att ta miste på.
Men vem är det som har sparkat på Oskars hund Rufus? Och vem är juveltjuven som härjar i byn? Och vem är
jätten som smyger omkring i skogen? Då polisen avfärdar pojkarnas tips som rena fantasier och råder dem att
inte spela så mycket datorspel finns bara en sak att göra.
När allt kommer omkring och det verkligen gäller grävs strids-yxan ner. Då visar sig sammanhållningen och
vänskapen mellan pojkarna som starkast.
1 Folket fra Selje-serien: Pseudonym for Diane Alfredhsson og Carola Jonsson Haglund (og Jesper Svensson i

de 4 første originalbøkene). I Blodsbrødre-serien. Offisielt 100 års arrangement Lillestrøm Kultursenter.
Billetter kjøpes på følgende måte: Telefon: 64 84 55 50 Kjøp direkte på nett Møt opp på. CC Cowboys tar
turen til Avfallskonferansen i Kristiansand takket være Syklus, hovedsponsor gjennom flere år. Med mange
kjente og kjære låter på topplistene. Nedtelling begynner; Postkort - Roald Amundsen's fødested, Tomta,
Hvidsten, Borge i Østfold Kjøp nå: 2017-06-08 21:30; Pilleboks: 2017-06-08 21:35 Program. Årets program
oppdateres her. Torsdag; Fredag; Lørdag; Søndag; Øvrig program; Lillestrøm banken1 Stjernespekket på
Byfesten! 22.04.2016. Byfesten er så mye mer enn musikk, sier Robert Skrolsvik. Han er svært fornøyd med
det som presenteres under årets.

