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Et øyeblikk. Alle er borte. Forsvunnet. Alle over 15 år forsvinner. Ingen voksne. Ingen lærere, ingen
politimenn, leger eller foreldre. Mobiltelefoner virker ikke. Internett og TV har gått i svart. Det er ikke mulig å
få hjelp. Heller ingen mulighet til å finne ut hva som egentlig har skjedd ... Sult truer.
Bøller tar styringen.
En skummel skapning lurer rundt. Dyr forandrer seg.
Tenåringene selv utvikler nye sider - noen får uforståelig, farlig, dødelig makt - som vokser seg større og
større for hver dag. Det er en skremmende ny verden. Man må velge side, en kamp er under oppseiling.
Vestkant mot østkant. Mektige bøller mot de svake. Og tiden er i ferd med å renne ut: På din egen
femtenårsdag forsvinner du, akkurat som alle andre. Spennende science fiction-thriller for ungdom som er
umulig å legge fra seg!
Gone fishing – i et hav av gode opplevelser. Når skuldrene senker seg og du kjenner duften av frisk luft, salt

sjø og nykokt kaffe, da er du på fisketur i. Gone Paddling AS holder til i Bergen og tilbyr kurs innen kajakk,
fisketurer, opplevelsesturer, kajakkutleie, kajakkhotell, event, kickoff og teambuilding.
Gone Paddling AS tilbyr en rekke aktiviteter og arrangementer. Vi kan skreddersy aktiviteter for en hel dag
eller en blåtur. Flere aktiviteter kan kombineres, og. Too Far Gone er omtalt som et av Norges beste
countryrock-band,og slo for alvor igjennom i 1998 med hiten ”Zetor`n”. Etter det har det gått slag i slagmed. S
jøstrand Gartneri er et l ite og uavhengig gartneri av den gamle skolen. Familien har holdt på i over 70 år
(siden 1939) – og det er vi stolte av. Vi dyrker. De omtales som Norges beste Country-rock band. Til
sommeren kommer de til Countryfestivalen Seljord! Les mer RaumaRock 2017 har booket Nordens desidert
største popikon til årets festival. Isac Elliot headliner nyvinningen «Ung RaumaRock» som er konsertdelen i
forbindelse. 3-08.9, USD 2.099.973 født 2007 e Windsong's Legacy - Aerobics e Muscles Yankee
Mankehøyde 165 cm Stamtavle Faktablad Amerikansk Hingstekatalog Dagspass! Mye å gjøre på jobben, eller
er det kanskje kun en artist du virkelig MÅ se? Dagspass kan da passe for deg. Her får du tilgang til
festivalområdet en. Ring oss på vår tipstelefon 74 21 21 00; Send sms eller mms med kodeord NATIPS til
2005; Send e-post til redaksjon@namdalsavisa.no; Eller benytt skjemaet til nedenfor

