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Siri og Gunnar fra Nordgård har blitt kjærester, men selv om hun har bestemt seg for å holde ham på en
armlengdes avstand, er det vanskelig å si nei når han vil komme på besøk nattetid. Det er ikke så vanskelig å
komme seg opp på taket over ytterdøra.
Og derfra må jeg bare strekke meg litt.
Når man vil noe nok, så klarer man det. Gunnar sa det med et smil som Siri ikke helt likte.
Som om han hadde mye mer i tankene enn å ligge oppå teppet hennes. Som om hendene hans allerede gledet
seg til å vandre. - Du gleder deg til jeg kommer, ikke sant? spurte han.
Sandra skal være gudmor til Davids nye båt, men dåpen går ikke helt som planlagt ...
Official website for Norwegian folk music band Svermere Svermere, eldre betegnelse for ulike grupper av

sommerfugler som spøkelsessvermere, bloddråpesvermere og tussmørkesvermere. Arild Hagen tar oss med på
svermeri i sommernatta. Mange sommerfugler er kun aktive i ly av nattemørket og lever et hemmelighetsfullt
liv for de fleste av oss.
Med. Det er alt sammen den gamle Djevel og slange, som også gjorde Adam og Eva til svermere og førte dem
fra Guds ytre ord over i åndelighet og egne meninger.”.
Handlingen i Svermere (1904) er lagt til det nordnorske handelsstedet Rosengaard, der en bror av Mack på
Sirilund regjerer.
Hovedpersonen er den trauste, men. Svermere av Knut Hamsun NRK 2009 CD 331 følger 0 leser 0 ønsker.
"Svermere" av Knut Hamsun - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og
fortell hva. Romanen er bygget opp i kronologisk rekkefølge. Den inneholder en hel rekke intriger. Alle venter
spent på den nye presten som skal komme til Rosengård i Nordland. Svermere 5:5 - Sesong 1. Et hørespill av
Knut Hamsun i fem episoder dramatisert for radio av Per Bronken (5:5). Telegrafist Rolandsen har rømt, og
ingen vet hvor. Bygdas store mann og velgjører er Mack som bor med sin sønn Fredrik og sin vakre datter
Elise. Han eier flere fiskebåter og den innbringende fiskelimsfabrikken på.

