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Gjertrud merker til sin overraskelse at hun savner Aslak, som har reist til sjøs. Etter en tid får hun brev fra
ham, der han skriver at han ligger syk i Bergen, alene og pengelens. Hun drar for å pleie ham, og kjenner igjen
hvor glad hun er i ham. De blir enige om å forlove seg, og alt ser rosenrødt ut – til den dagen hun får et annet
brev …
– Jeg vil ordne med papirer så fort jeg kan, og så gifter vi oss i rådhuset, sa Aslak.
– Gifte oss, her i Bergen?
– Ja, finnes det noe bedre sted? Øynene hans lyste. – Tenk om vi kunne reise tilbake til Sæterdalen som
ektefolk!
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. Deltakerne på Farmen kjendis har endelig fått livstegn fra venner og familie. Hør
hva som står i brevene. 15/2 1.div Drammen Bandy 2 - Ã˜vrevoll/Hosle 5-3 Drammen Bandy 2 tok en viktig
seier mot Ã˜vrevoll/Hosle i sÃ¸ndagens oppgjÃ¸r pÃ¥ Marienlyst.

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. Rapvalg er en landsdekkende musikkkonkurranse, åpen for
alle sjangre, som handler om å gjøre DEG mer bevisst på at stemmen din teller. Husk at du selv har.
Rosenborgs BKs syngende supportere. Informasjon om klubben, billetter, turer, sanger og debattforum.
Maksimal tykkelse er 2 cm for alle rekommanderte brev.
Alle priser inkl. MVA Postoppkrav (Oppdatert 1.1.2017) Postoppkrav fungerer slik at mottaker av brevet.
Med dette brevet jakter Hollywood norske nedlastere. Myndighetene lar advokater få IP-adresser Styret i
rederiet DHT beskylder Frontline-sjef Robert Hvide Macleod for urent trav i kampen for å overta DHT. Nå
slår Macleod tilbake.
Side 2 av 6 Kommunene gir tilbakemelding om mye snø over hele fylket, også i lavlandet. Langtidsvarselet
melder om dagtemperaturer på så vidt over null grader, og.

