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Åse og Sissel pleier mange sårede soldater - dessverre også den ene som absolutt ikke måtte bli såret. Dagene
er tøffe, men de to unge kvinnene har god støtte i hverandre, og vennskapet mellom dem blir stadig sterkere.
Thor får virkelig kjenne på kroppen hva det innebærer å være i krig. Han risikerer livet både i lufta og på
bakken. Thor tenkte på det stakkars rundjulte jagerflyet og følte seg akkurat som det - sliten, utarmet og prylt,
full av sjokkerende inntrykk og opplevelser, men fremdeles i stand til å gå, fremdeles i stand til å kjempe ...
Spor Fant Frimann Lunch i det grønne Arme Riddere Sherwoodskogen Blodig alvor Kunne vært verre Fort
gjort En vill Hva gjør du hvis du opplever blod på toalettpapiret, eller at det er blod i avføringen? Første
helgen i april skal Nordland Teater arrangere DUS for andre gang. Bygdanytt arbeider etter Ver
varsam-plakaten sine retningslinjer for god presseskikk. Om nokon meiner seg utsett for urettvis omtale,
oppfordrar vi. Hva kan du gjøre for å få en litt mer begeistrende og munter arbeidshverdag? I workshops med
våre kunder kommer det en mengde ideer til å lage møteplasser og.

TI LEVENDE LIV! Publisert: 6. juli 2012. Hei, sommeren er for alvor i gang og for virkelig å markere det
har vi bestemt oss for å spille alle låtene fra Ti Liv på. Definisjon. Kriminallitteratur, ofte bare kalt krim, er en
samlebetegnelse for underholdende, spenningsfylt litteratur om etterforskning og oppklaring av en forbrytelse.
Vestlandets største regionavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur.
Moddis 2017 starter med konserter Tyrkia, Libanon, Spania og USA. Nå annonserer nordlendingen sin første
opptreden i Norge for neste år, i storslagent samspill med. Humorforedrag som er morsomt – og nyttig
Siviløkonom, forfatter og komiker Jon Morten Melhus Melhus har holdt over 1.000 faglige, men svært
underholdende.

