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Året er 1850, og på handelsstedet Kjerringøy er det et yrende liv. Seksten år gamle Karine jobber som taus, og
med sitt vakre utseende og varme vesen blir hun omsvermet av flere unge menn. Familien Gotaas skjuler
mange hemmeligheter, og Karine har forstått at både Jonas og Legd-Ola vet mer enn de vil ut med ...
Rakel har oppdaget at ektemannen har et forhold til Nora, og nå krever hun at fintausa skal reise fra
Kjerringøy. Brinkmann nøler imidlertid med å si opp elskerinnen, for også hun vet mer om ham enn hun burde
...
Denne helgen kunne Frps mest populære statsråd ha rykket opp og blitt nestleder i partiet, men internt i Frp
mistenker flere at opprykket ble stanset av Frp-leder. Maktkamp i norsk idrett: Vond maktkamp: Fortsatt
isfront mellom Tuppen og Lillemor Energiloven regulerer i dag tre nettnivåer: sentral-, regional- og
distribusjonsnett. Statnett er operatør for sentralnettet og eier mesteparten av det. "Maktkamp - nye bilder fra
et liv" av Reiulf Steen - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om. RENKESPILL: Donald

Trumps motstandere mener presidenten sparket FBI-sjefen for å spenne bein på Russland-gransking.
Basketaket i Washington, D.C. Maktkamp langs religiøse skillelinjer Krigen i Syria er nok et eksempel på at
konflikten mellom sjiaer og sunnier i Midtøsten øker. Ståle Wig og Henrik H. Svensen, henholdsvis
doktorgradsstudent og forsker ved Universitetet i Oslo (UIO), reiser i forrige nummer av Nytt Norsk Tidsskrift
(3/2016. Roald Bruun-Hanssen står midt i en maktkamp om hvem som skal trene byens nest beste fotballag på
herresiden. Det vakte oppsikt da president Donald Trump utnevnte sin tidligere valgkampsjef som fast
medlem av det Nasjonale sikkerhetsrådet. Blant de fremste. Nå er Bård Hoksrud ferdig.
Betyr det at andre i FrP, som sto i fare for å bli kritisert for sin håndtering av sex-skandaler viagra en suisse i
partiet, har berget.

