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Hva gjør du når kona tar med seg barnet og lar deg være igjen i en by full av spøkelser?
Nederlenderen Hans van der Broeck bor med familien på Manhattan i New York da byen rammes av
terrorangrepet 11. september 2001. Hans engelske kone vil vekk. Hun flytter tilbake til London med deres lille
sønn og innleder snart et forhold til en ny mann.
Ensom, forvirret og usikker på fremtiden bestemmer Hans seg for å ta opp igjen sin gamle interesse for
cricket. Det viser seg imidlertid at cricket i New York er noe helt annet enn barndommens uskyldige sport.
Det er et røft, nesten hemmelig spill, som blir utøvd i rufsete parker av lysskye typer som Chuck Ramkinsson.
Mange år senere, når Chucks lik blir funnet i en av New Yorks kanaler, blir Hans nødt til å minnes det

uvanlige vennskapet med denne mannen - en drømmer, en visjonær og kanskje også noe mørkere ...
Nederland er svært flatt og lavtliggende. Helt sør i landet (på grensen til Tyskland og Belgia) finner en
Nederlands høyeste punkt, Vaalserberg, som ligger 322,7 moh. Tre viktige valg kan snu europeisk politikk på
hodet i 2017: Det franske, det tyske, og aller først: Parlamentsvalget i Nederland onsdag den 15. mars.
Nederland er kjent for sine lange handelstradisjoner og er et av verdens mest tettbefolkede land. Nederland er,
som navnet sikter til, lavtliggende og nesten en. Onsdag var det valg til ny nasjonalforsamling i Nederland, og
klokken 21.00 stengte valglokalene.
Ifølge den første valgdagsmålingen ligger. Elvecruise i Nederland - Livgivende vårfølelser. Unn deg en deilig
våruke i Nederlands blomstrende landskap. På den populære elvecruisebåten sørger personalet. Nederland –
ost og tulipaner maps.google.
com – Belgia og Nederland. Vi kommer kjørende fra Brygge i Belgia, via Antwerpen, og inn i Nederland. Da
Caesar i 57 f.Kr. la under seg Nederlandene (det nåværende Nederland og Belgia), bodde gallisk-keltiske
stammer (fellesbetegnelse belgae, med nervii som. studer i nederland, utdanning i nederland, universitetSaxion
Hogeschool Enschede, Fontys Hogeschool, Hotelschool den Haag, Universiteit Maastri, University of
Groningen Amsterdam har et imponerende antall kunstgallerier, kafeer og klubber av alle slag. Bestill din
reise til Amsterdam med Ving Sykkelcruise i Nederland (nord) Vanskelighetsgrad: NB! Programmet er
preliminært, endringer kan forekomme. Et unikt konsept, hvor en sykkelferie og innkvartering.

