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En kvinne som følger sitt hjerte
En uforglemmelig kjærlighetshistorie
Gjertrud og Klara blir uvenner etter hendelsene i påsken, og forholdet til Storset henger i en tynn tråd. Noe
senere reiser Klara til Kristiania i forretninger – men hun har også andre planer. Hun støter tilfeldigvis på Carl
Emil, som nå bare kaller seg Emil Andreasson. Han virker temmelig forkommen, og snakker varmt om
Gjertrud.
Om sommeren blir Gjertrud med for å arbeide på Storset-seteren, og en dag kommer en kjent mann vandrende
over fjellet ...

Gjertrud så opp, så rett over det tørre bekkefaret, og kjente igjen skikkelsen som sto et par–tre hundre meter

unna. Det var en kar i svart jakke og bukse, med halvlange støvler og hatten skjøvet langt bakpå hodet.
Skjorten lyste hvitt.
– Vi har kommet til Lillehammer. 18 mil igjen til Oslo. Tahir er fysisk død. Hans drøm ble mitt mareritt.
Akkurat nå er det drøm og mareritt på én gang. Veien hit har vært et eventyr, men samtidig er det en bitter
følelse å stå her. Vi tilbringer en tredjedel av livet på soverommet. Det er her vi hviler ut etter dagen og henter
styrke til en ny morgen. Da bør vi også sørge for at omgivelsene. Hvis jeg sier Lesbos, hva tenker du da?
Assosierer du bare med tragedie og skjebner? Det er jo ikke så rart, men det er bare en delvis sannhet. Den
som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens
Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt. Nyheter, sport, kultur og debatt fra Hamar, Ringsaker,
Stange og Løten. Mitt første svangerskap var en drøm, sett bort fra de første tre månedene som bestod av
kvalme, lite matlyst og en voldsom reaksjon på alle mulige lukter. De.
Hvis målet er å tilby muligheten til å komme seg til jernbanestasjonen på en miljøriktig måte, da må man
tenke på alle og ikke bare de som bor i. Et mareritt på morgenkvisten ble til en ekstatisk drøm for Eldar
Rønning. Facebook Notater – En bloggers våte drøm eller absolutte mareritt? Skrevet av Marius Arnesen.
27.
oktober 2015 7. Facebook Notes. Husker du Facebook Notater?

