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En Augustnatt går alarmen i Hagfors: et hus står i brann. Neste dag dør en 43 år kvinne av skadene hun er
påført under brannen. Et par dager senere står et hus til i flammer. Politiet i Hagfors står overfor en av sine
største utfordringer. Journalist Magdalena Hansson trekkes stadig lengre inn i jakten på en brannstifter, og
hennes personlige engasjement skal vise seg å være svært risikabelt.
Historier fra livet; Ingen hørte på den syv år gamle gutten – Det endte derfor på tragisk vis, og guttens siste
ord knuser hjertene våre Det var engang en husmann som hadde en eneste sønn, og denne gutten var skrøpelig
og hadde måtelig helse, så han ikke orket å gå på arbeid. NR.3 ANDUNGEN SOM VILLE SNAKKE
VAKKERT Det var en gang en liten andunge som gikk og vagget og ville ut i verden.
Han tok veien forbi stallen, og der møtte han Mons. Det er for tiden stor aktivitet mht hvilke resultater vi
oppnår i Barnas Plattform. Det er akkurat gjennomført en brukerundersøkelse med svar fra 100 familier som.
Sebastian Gils Ødegaard døde søndag 22. februar ved Kristiansund sjukehus. Han kom til legevakten
tungpustet og med 39,6 i feber den fredagen. Mitt nye hjemsted Jeg har skrevet en fortelling om en gutt som
ikke har det så bra. Han blir mobbet på skolen og familien hans bryr seg ikke særlig mye om han. Mai er over.

En måned med mange fridager.
En måned som byr på mye gøy, smilende barn, norske flagg og grønnere trær. For noen innebærer den
kanskje også litt.
When it's dark outside Dette er en sang jeg skrev til en gutt som jeg elsker, men han vet knapt hvem jeg er.
Jeg trengte å få ting ut, men jeg greier det ikke uten. Jeg blir litt flau når jeg ser hvor lenge det er siden jeg
blogget sist. Jeg har jo så lyst til å blogge masse masse, og sier det til både meg selv og dere at nå. Kan menn
og kvinner være just friends? Vi kjenner ikke noen norsk undersøkelse som gir svar på dette spørsmålet. Men
blant amerikanske studenter skal svaret.

