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Ellen bestemmer seg for å overraske Tom og Marius med noe godt etter middagen, men det går ikke helt som
planlagt.

Glasuren var ferdig. Riktig fin var den blitt. Hun smakte med en finger. Umm, så deilig! Da var det bare å få
kaken ut av formen og over på et fat, før hun pyntet den og bød guttene sine på en ordentlig hyggestund. Ellen
snudde seg. Hun stirret forfjamset. Det kunne da ikke være mulig?
Hun rynket brynene og stirret enda en gang. Bordet var tomt. Kaken var vekk.
Da den italienske kroverten hørte tyvene, hentet han jaktgeværet. Nå risikerer han minst 21 års fengsel. TV 2s
krimekspert, Stein Amundsen, mener et enkelt triks kan stoppe tyvene fra å ta seg inn gjennom vinduet i
boligen din. Tyske premium-merker som BMW, Audi, Volkswagen og Mercedes topper listen over hvilke

biler som er mest populære blant biltyvene. Det viser en. I løpet av én måned brøt tyvene seg inn i 21 boliger –
slik ble de tatt Forsikringsselskapet If kan nå fortelle deg hvor tyvene helst bryter seg inn. NRK Super er det
største norske nettstedet for barn! Hos oss får du TV, spill, radio og nyheter. Har du problemer med nett-TV?
Gå inn på tv.nrk.no/hjelp EIDSKOG: Johnny våknet av at noen hadde tømt tennveske inn gjennom
soveromsvinduet Et fritidstilbud for foreldre og elever ved Jåtten skole 5.-7. trinn. Onsdag 06 september kl
18.00 starter en ny TeknoLab sesong opp for elever på 5. Norsk Jernbaneklubb for alle med jernbaneinteresse.
Forum for jernbanekultur. Dette er en situasjon du for all pris skal unngå, men likevel en situasjon som mange
kommer opp i – frivillig eller ufrivillig.
Kystverket og Sjøfartsdirektoratet.

