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Seks år har gått siden Jake Fisher så Natalie, sitt livs kjærlighet,
gifte seg med Todd. I seks år har han holdt seg unna Natalie, men da han
kommer over Todds nekrolog klarer han ikke å holde seg unna
begravelsen.
Der får han et glimt av Todds kone … det er bare det at hun
ikke er Natalie. Hans perfekte bilde av Natalie begynner å rakne, og
I nesten seks år har de vært tause.
Nå forteller politifolkene for første gang om de avgjørende minuttene i den omstridte Utøya-aksjonen. Etter
seks år kan Storebrands aksjonærer glede seg over et utbytte fra selskapet. Er det én idrettsgren du er nødt til å
beherske, så er det svømming. Mangel på slike ferdigheter koster liv. Norges Svømmeforbund og
Gjensidigestiftelsen. Psykisk helse glemmes. De unge som faller ut av videregående opplæring, er en
heterogen gruppe. Det finnes likevel noen sårbarhetsfaktorer: – Det er elever med. Tilknytning og omsorg for
barn under tre år når foreldre går fra hverandre Dødeligheten blant kinesere over 80 år har gått ned fra 1998 til
2008, men den fysiske og mentale prestasjonsevnen har falt. En tradisjonell kinesisk. Å endre holdninger tar
tid, men når lommeboka får bestemme kuttes tiden dramatisk. Det norske elbil- og ladehybrideventyret, drevet
fram av politisk. På ti år har landets kommuner doblet sine inntekter fra eiendomsskatt med seks milliarder
kroner. Hva brukes alle pengene til? Du behøver ikke gi avkall på stil, gulvplass og ultimativt ekteskapet for å
få god lyd. Disse høyttalerne slipper gjennom selv den strengeste. Sikkerhetsrådet møttes fredag for å drøfte
det amerikanske angrepet som skal ha kostet seks mennesker livet og ført til store ødeleggelser på en.

