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Jacqueline er en ung flyktning fra terrorregimet i Liberia. Eksilets lunefulle veier har ført henne til en gresk
ferieøy, hvor hun kjemper for å overleve. Hun rydder seg soveplass i en hule i klippeveggen over vannkanten,
og om dagen prøver hun å livnære seg ved å tilby turistene massasje på stranden. Hele hennes tilværelse
handler om å balansere viljen til å leve opp mot en knugende skyldfølelse i kjølvannet av grusomhetene hun
opplevde i hjemlandet. Drivanker er en usedvanlig hypnotisk og lyrisk roman om en kvinne på flukt - et
menneske som bærer på så grufulle erfaringer at hun foretrekker hjemløshet og følelseskulde fremfor den
smertefulle psykologiske konfrontasjonen med fortiden. En roman om erindring og historiefortelling, om å
være dømt til å leve videre med det man vet og har sett. En mektig og besettende leseopplevelse.
Dette er markedets beste og mest solide drivanker. Et drivanker kan være med på å redde liv og båt om uhellet
skulle være ute, og burde. Vi har mer enn 40 års erfaring med egenproduksjon av flagg og vimpler, og med
mer enn 100 000 fornøyde kunder landet rundt er vi Norges desidert største. Tom Seeberg: Morten Kroksjø:
Ola Uggen: John Ivar Askevold: Guttorm Kallestad: Daglig leder: Salgssjef - Trøndelag: Produktsjef / Selger Sørlandet: Selger. Vi forhandler fiskeutstyr og båtutstyr, med kjente merkevarer som Rule, Guideline, Abu,
Penn, Shimano, Whale, Simms, Sølvkroken, Hardy, Orvis, Lowrance. Vi er også. NYHET.! Vi blir
forhandlere av Viking og Kimple Aluminiumsbåter MjøsService AS er innlandets største leverandør av

elektronikk for jakt, fiske og fritidsbåt. Pilk Sølvkroken Chain 250g Svært spennende nyhet fra Sølvkroken.
Sølvkroken Chain er en rustfri pilk med en innovativ og unik konstruksjon. Nytt pensum gjeldende fra
26.januar 2016 Forskjell mellom dagens pensum og tidligere pensum. Forskrift om produksjon og omsetning
av fritidsfartøy og vannscootere mv. Seatronic - Norges største enkeltstående båtutstyrsforretning. Velkommen
til Boatparts.no nettbutikk!. Høst og vår rengjørings kit. Vi har satt sammen en del produkter som gjør høst og
vår pussen enkel Salg av fiskeutstyr. Motta vårt nyhetsbrev! Du får gode tilbud og informasjon om nye
produkter!

