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Dette er tiende bok i serien om hester, hemmeligheter, Linn og stallgutten Sondre. Moren til Linn blir skutt, og
Linn skjønner at moren har flere hemmeligheter enn hun trodde. I tillegg kommer mennene som tidligere har
vært på gården for å få tak i faren til Linn tilbake, og denne gangen mener de alvor...
Sår og arr. Professor Lars Salemark intervjuet av Gudrun Vinsrygg. Får du et sår, gror det vanligvis sammen
av seg selv. En mann ble skutt og drept i en bil i Malmö lørdag kveld. En annen mann ble såret i
skyteepisoden. De to ble skutt på Kronetorpsgatan i den sørsvenske. Aune Sand (49) sier han gir seg som
kunstner om hans debutroman ikke blir en suksess. Tirsdag delte Sand en smakebit fra sin erotiske roman
«Jordbærmus. Sår skal stelles før sengeoppredning. Dette er fordi oppredning av seng kan føre til at mange
mikroorganismer svever i lufta, og det kan infisere såret. Nettavis om norsk og internasjonal forskning. En ny
studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ser på hva som gir økt risiko for vold.
Ryggprolaps. Rygglidelser forandrer livet til mange menn og kvinner. Skiveutglidning i korsryggen
(ryggprolaps/isjias) er en årsak til smerter i ryggen. Huden består av to lag: Ytterst ligger den
ikke-vaskulariserte epidermis (overhuden). Viktigste celler er keratinocytter som proliferer langs
basalmembranen og. Oppskriften på Norvegia® sin popularitet er like enkel å forstå, som den er vanskelig å
kopiere. Det handler om god smak, tradisjonsrikt håndverk. Elverum fotball har fått en ny tilvekst på
supportersiden. Skansen er navnet på den nye supportergrupperingen, og gutta som har solid Elverum Fotball
tilknytning. På Ringvoll Klinikken har erfarne leger og spesialister fra ulike fagfelt sammen skapt et alternativ
til det offentlige helsevesen.

