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Vakkert og klokt om adopsjon, kulturforskjeller og kjærlighet mellom mor og barn. Nigeria, London: om
engelske Nikki og Obi og deres adoptivsønn Elijah. 7 år gamle Elijah har bodd hos mange fremmede familier.
Han vet han vil måtte flytte igjen, for han er besatt av en trollmann som får han til å gjøre onde ting. Barnløse
Nikki og Obi ønsker seg brennende et barn, men har de nok kjærlighet og tålmodighet til å gi Elijah det trygge
hjemmet han trenger? Når Elijah endelig begynner å falle til ro, skjer det sjokkerende som setter alle på en
enda større prøve.
BYVANDRINGER : Her finner du beskrivelser av alle våre faste byvandringer som inngår i serien "Vi
vandrer i smug". Standardvarighet på de fleste av disse turene er. Erfaringer: Feilforestillingene om Iran
florerer i den vestlige verden. De eventyrlige assosiasjonene det gamle navnet Persia gir spriker fullstendig
med. Littærert tema om nasjonalfølelsen i Norge.
Denne særoppgaven tar for seg hvordan nasjonalfølelsen i Norge har kommet til uttrykk gjennom forskjellige
litterære. Unge menn bruker bibelen mer enn unge kvinner – Dette er oppsiktsvekkende og noe vi må forske
mer på, sier KIFO-forsker. Min profetiske ånd hviler over dette landet. Jeg sender mitt ord over Norge, og det
skal skape hva det nevner på et hvert sted, der det proklameres. «Der er mange ganger i en Sunnmørings ansikt

noe bittert og hjemløst å lese, som om han tenker: «Den gangen for tusen år siden, da de gamle nektet å betale.
Landsturnstevnet 2017 i Haugesund! Kom og bli med den 24. Juni og opplev blant annet Haugesund og
turnen! TV 2 Sumo: Wunderland. Vi følger livene til fem rånere og raggere i et miljø der bilen står i sentrum.
De lever alle bekymringsfrie liv, men tiden holder på å. Sametinget og SV vil ha en sannhetskommisjon om
hva som skjedde under fornorskingen av samene og kvenene. Både Canada og Australia har hatt en
assimileringspolitikk. DIADEM OG PRAKTBROSJE MED PERLER: Dronning Sonja er et flott syn når hun
kler seg i galla. Her bærer hun den store utgaven av perlediademet og praktbrosjen etter.

