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Hjertelegen Sara Zuckerman overværer, ytterst motvillig, sin aller første fotballkamp.
Med nesten 90 000 tilskuere på Wembley er det likevel bare Sara som legger merke til at en av spillerne er i
ferd med å dø. Hun griper resolutt inn med hjerte- og lungeredning og berger livet hans foran 600 millioner
TV-seere. Sara blir umiddelbart kontaktet av finansmogulen Najib Aysha, eier av Premier League-klubben
Notting Hill og en av verdens største kunstsamlere. Møtet mellom Najib Aysha og Sara Zuckerman skal bli
skjebnesvangert.
Sara og hennes kollega og venn Ola Farmen får nemlig mistanke om at den dramatiske episoden på Wembley
kan ha sammenheng med et nytt og ukjent dopingmiddel. Dersom de har rett, er det flere spillere som risikerer
en brå og uforklarlig hjertedød.
De to legene virvles inn i et kappløp mot tiden og mektige motstandere, i en verden der penger er makt og
mennesker brikker på finansverdenens store og nådeløse spillbrett.

Sudden death
Reglement Turneringsavvikling. Fjordcup innledes med gruppespill med puljer på minst 4 lag. De 2 beste etter
grunnspillet går videre til A- sluttspill, de øvrige.
Kvartfinalene i NM-sluttspillet 2017 for Junior, Gutt og Smågutt ble bestemt ved trekning i NBFs lokaler på
Ullevaal Stadion mandag 13. februar. Lang QT-tid-syndrom Lang QT-tid-syndrom (LQTS) er en forstyrrelse i
hjertets elektriske system.
Tilstanden kan arte seg som uforklarlig svimmelhet, besvimelser eller. Etter å ha laget fargerikt nonverbalt
barneteater i seks år, har Konstellasjonen endelig samlet opp nok faenskap til å trekke oss med ned i et dystert.
BIT Teatergarasjen er produsent og co-produsent av internasjonal samtidskunst innen teater og dans.
Oversiktsartikkel - AD/HD (attention deficit/hyperactivity disorder) er en tilstand som kjennetegnes av
uoppmerksomhet, konsentrasjonsvansker, impulsivitet og. Forskning på belastende livshendelser har
gjennomgått en betydelig utvikling i de siste tre tiår, fra studier av kumulative virkninger av livshendelser
(målt ved. Big Dipper - Din Vinylspesialist - Stort utvalg i ny vinyl Den norske veien til kvartfinale i
ishockey-VM ble ikke lettere da Sveits overrasket og slo tittelforsvarer Canada 3-2 etter forlengning lørdag
kveld. (Stjernen - Vålerenga 1-2) Martin Laumann Ylven (27) avgjorde kampen og scoret 2-1-målet da
Vålerenga tok en etterlengtet borteseier over Stjernen.

