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"-Kunne du bli glad i en syk gutt? spurte hun langsomt men inntrengende. Jeg møtte øynene hennes. Forsøkte
å tenke meg om. Kjente jeg ble varm og rød. Noe begynte å dirre i meg. Leif... - Ja, svarte jeg lavt..." Lene er
ferdig med artium og har fått seg jobb som pleie-medhjelper på et sykehus. Der treffer hun den jevn-aldrende
Leif.
Han har kreft og er pasient på sykehuset. Og den døds-syke Leif har en helt annen innstilling til livet enn det
Lene har. Året på sykehuset blir et kapp-løp med livet - og døde - for både Leif og Lene...
Velkommen til Norrøna Boligpark. Norrøna Boligpark ligger i Workinnmarka på Tromsøyas vestside, med
uovertrufne utsikts- og solforhold. Akkurat nå er det mange som forsøker å komme i kontakt med oss på
telefon! Klikk her for mer informasjon om hvordan du enkelt kommer i kontakt med oss på andre. Earth Hour
10 år i 2017! Lørdag 25. mars kl. 20.30 ble lyset slukket i by og land verden over. 187 land og territorier
deltok i feiringen av WWFs Earth Hour. Alle strømkunder får installert nye strømmålere innen 1. januar 2019.
Her kan du se hvor langt utrullingen er kommet (status mangler for noen kommuner). Atter en gang skal
syrinene gi deg et tegn når de står tunge og dufter av juni og regn. (Inger Hagerup) Bilkjøperne blir stadig mer
krevende – og flere og flere av oss legger vekt på å få noe ekstra når vi kjøper nybil. Enten det er merkevarer
som. Bredbånd fra Get gir deg hastigheter som gir deg frihet og med TV fra Get har du alle muligheter til å
skreddersy din egen TV-hverdag. På Casumo vil du finne massevis av varme spilleautomater, kortspill og
bordspill som video poker, blackjack, rulett og baccarat. Men Casumo er mer enn bare et kasino. Trenger du
hjelp til å søke eller velge riktig kilde? Vi hjelper deg i gang Pintell gir deg mange gode veiledere, så du kan
tilby regnskapsnær rådgivning av høy verdi både for kunden og ditt byrå. Her er noen av temaene pintell
dekker.

