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Det virker som om tyskerne tviler på Jans lojalitet. De tester både ham og Kristin ved å sette navnet til Johan,
Kristins far, på en dødsliste. Nå brenner det under føttene på den lille familien, og de har ikke noe annet valg
enn å flykte. Det må også Johan gjøre, til tross for at tyskerne har ham under stadig oppsikt. Jan har smerter i
kneet, og Kristin er høygravid, men de stoler på at Svarten vil få dem trygt over grensen.
Kristin var kommet nesten helt bort til døren.
”Frau Bjørnstad!”
Hun bråstanset og snudde seg sakte. Gestaposjefens grå øyne var blanke og hadde et skadefro glimt. ”Jeg antar
at De har kommet for å be for Deres far?”
Hun svelget. ”Ja.”
Han reiste seg. ”Jeg håper De ikke har advart ham. Da vet De hvordan det går med Deres mann.”

I 1987 solgte Ragnar Kvam jr. alt han eide, kjøpte en 37 fots seilbåt og la ut på det store eventyret: en seilas
som skulle vare i hele 14 år. Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om oppbrudd
og mer enn 1150 andre emner. Oppbrudd og fornyelse Norsk utenrikskulturell politikk 2001-2005 Januar 2000
Mette Lending. Rapporten er utarbeidet for Utenriksdepartementet av Mette Lending. Hilde Dagfinrud Valen,
redaktør. Det finnes mange slags oppbrudd. N oen av dem oppleves vonde og. såre. Andre kjennes gode,
viktige, riktige og nødvendige. "Oppbrudd" av Anne-Lise Boge - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva
andre mener om denne boka, og fortell. Fjernsynsteatret viser "Oppbrudd" av Helge Krog. Skuespill fra 1936.
Tilrettelagt og instruert av Knut Thomassen. Dekorasjon: Christian Egemar. Vibeke har et forhold. Oppbrudd.
15.mar.2011 kl.10:54 i Blogg; Ingen kommentarer; Ordforklaring: Oppbrudd er når man bryter opp og ut fra
eller bryter opp i forhold av noe. Kjøp 'Oppbrudd' av Else Berit Kristiansen fra Norges raskeste nettbokhandel.
Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, E-bok 9788202342807 "Oppbrudd - beretningen om en lang
sjøreise med Northern Quest" av Ragnar Kvam - Se omtaler, sitater og terningkast. synonym til oppbrudd.
Antall funnet 9. Ant Ord Ant bokst Ord Bruker Id; 1: 4: adj.

