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1940: Iris James er postbudet i Franklin, Massachusetts.
Iris vet mer om innbyggerne i småbyen enn hun noen gang vil innrømme. En dag gjør hun noe utenkelig: hun
legger et brev i lommen, leser det og sender det aldri videre.
På den andre siden av Atlanteren er Frankie Bard radioreporter. I hennes rapporter ber hun Franklins lytterne
være oppmerksomme på nazistenes nattlige bombinger av London. De fleste av innbyggerne i Franklin tror
ikke krigen i Europa vil berøre dem. Men både Frankie og Iris vet bedre. The Postmistress er en historie om to
verdener - en knust av vold, den andre bevisst naiv. To kvinner hvis jobb det er å avlevere nyheter, men som
begge møter problemer med å gjøre det.
Hva tenker du på når du hører ordet ventetid? Hvis du direkte eller indirekte har vært i berøring med kreft,
tenker du kanskje: Vente på telefon, vente på brev. Helt siden jeg for 20 år siden så Marius åpne øynene for
første gang, har jeg først og fremst vært mor.
Jeg var 23 år og fikk et stort ansvar. Mandag 12.juni planlegger vi vår årlige fellestur for skolen.

Alle elever møter på skolen til vanlig tid og er med på hele turen hvis ikke annet er avtalt. Jeg har et spørsmål
jeg lurer på. Du kan sende inn spørsmål nedenfor. Det koster kr 590 hvis det holder at du får svar på epost. Når
du sender inn. Nye regler fra 1. januar 2016. Regelverket for stønad til enslig mor eller far ble endret 1. januar
2016. Hvem kan få overgangsstønad? Du må fylle vilkårene.
Det er ingen god følelse å våkne opp om morgenen og bli møtt i speilet av to poser på størrelse med dem du
får i butikken plassert rett under øynene. Allerede 3. januar er det klart for en ny premiere på TV 2. Da starter
den nye programserien «En bit av Norge». Der blir vi med matskribenten Andreas. I Danmark blir man tilbudt
en behandling som består av kognitiv terapi og gradvis, fysisk gjenopptrening hvis man har kronisk
utmattelsessyndrom, eller ME. Eksperter på selvmordsforebygging tror oppfordringen om å ta ekstra vare på
ungdommene, kan ha forebyggende effekt: – Jeg tenker at innholdet i brevet er sunt. Jeg har et spørsmål jeg
lurer på.
Du kan sende inn spørsmål nedenfor. Det koster kr 590 hvis det holder at du får svar på epost. Når du sender
inn.

