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Det er den sjette oktober. Ikke når du hører dette men nå når jeg snakker til deg er det den sjette oktober. I dag
har jeg drept. Jeg tenker på det og kjenner meg rolig. Og så tenker jeg på at jeg sier dette i diktafonen for at du
skal høre det og da begynner det å klø av forventning. Du skal ligge her jeg sitter nå og høre stemmen min si
dette. Du kan ikke røre deg og kan ikke avbryte meg. Og først nå skjønner du at det skal skje deg også.
Axel Glenne driver en lukrativ legepraksis. Han er sønn av en krigshelt og lever et tilsynelatende harmonisk
familieliv med kone og tre barn. Morgenen etter en tung nattevakt inntreffer det som skal komme til snu om på
tilværelsen hans.
Jeg fikk nettop et budskap fra herren om å advare det norske folk.
Ikke se dette proframmet! NRK er en propagandakanal for den marxistiske tankegang, og dens.
Tusenvis av nordmenn har gjort det før deg! Er du lei av å aldri få den epost adressen du vil ha? Nå kan du få
akkurat det fra kr 0,33 per dag. her finner du: litt av hvert. verdens hovedstader. byer og kjente steder i norge.
pÅ skattejakt i vinmonopolets hyller. skjulte dyrenavn. quiz mix 1. Ingun Dahlin er født i 1961, og bor på
Heimdal i Trondheim. Hun tok sin utdannelse ved Statens Håndverk og Kunstindustrihøyskole i Oslo, og ved
Statens. Bokhandel med fraktfri levering. Stort utvalg av bøker innenfor sjangerne roman, krim/spenning og
fantasy/science fiction. Nyheter, sport, kultur, debatt, nettnytt og lokale lenker. Norges største motemagasin
med de siste trendene, de hotteste trendene og den beste inspirasjonen! Portal for norske homofile med daglig
oppdaterte nyheter, diskusjonsforum, lenkesamling og kalender.

