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Da Knut går fra sin kone, tar han med seg datteren Risten og flytter fra Nordnorge til Sønderjylland. Ned til
Grethe, som nettopp har innlosjert fem vietnamesiske båtflyktninger i kjelleren.
Risten knytter et bånd til en av dem, gutten som har fått navnet Niels. Et uløselig bånd som oppstår fra deres
felles ensomhet. Først som voksen oppsøker Risten sin mor igjen - et møte som på ingen måte blir slik som
hun hadde forventet.
"Sånn ble det" er den kritikerroste fortelling om familiehemmeligheter, identitet og overlevelse.
En stamkunde, samt en ny en;) Trodde det kun ble lesedag idag etter at to kunder avlyste, men neida;) Fikk
melding av en stamkunde som var så kåt at ballene hans. Midt på Fisketorget i Bergen ligger
Zachariasbryggen. Det er gamle torgboder som er gjort om til et moderne restauranthus. – Selv i dag finnes det
ikke. Du kan bruke tastaturet for å navigere i utgaven. Skjul Norsk Ornitologisk Forening (NOF) opplever
dessverre at det er et økende press med ønske om avliving av fugler som oppleves som plagsomme. I
forbindelse. Theas (26) celleprøver ble feiltolket – kreften ble oppdaget 1,5 år for sent Ukens tanke: Skal vi

virkelig begynne å sole oss med choker? Det var forrige ukes store, dype tankespinn. Ukens opptur: Jeg ble
ferdig med eksamen, og jeg fikk. Da du stjal bunaden min fikk jeg panikk av tanken på en bunadsløs 17.mai.
Så skjønte jeg at det kanskje var noe jeg hadde litt godt av. Året startet. Espen Lie Hansen: – For meg var det
turn, fotball, bandy og golf. Så syntes jeg det ble så sinnssykt kjedelig å terpe fotball utendørs om vinteren.
(Dagbladet): Konsentrasjonen av clostebol var 13 nanogram per milliliter i Johaugs positive prøve, som ble
testet hjemme 16. september 2016 kl. 06.00. Det. I vår familie har stadig bunader gått i arv. Da jeg var liten
erindrer jeg spesielt bunaden fra mammas bygd, Voss. Og da bunadene ble for små gikk selvfølgelig.

