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Det er gått åtte måneder siden Mickey så faren død i en trafikkulykke. Det har vært en tid preget av løgner,
mørke hemmeligheter og ubesvarte spørsmål. Samtidig har Mickey andre problemer. Vennen Spoon er på
sykehuset, Rachel greier ikke bestemme seg for om hun vil være sammen med ham, og basketball-laget hater
ham.
Og så er det Ema som plutselig forteller at hun har en kjæreste på nettet, at han er forsvunnet, og ber Mickey
om hjelp.
Mickey og vennene trekkes stadig dypere inn i mysteriene rundt Abeona Shelter. De risikerer livet for å finne
svarene - inntil det sjokkerende klimakset da Mickey endelig får vite sannheten om faren.
Amundsen og hans menn på Sydpolen i 1912 - det største øyeblikket i norsk polarhistorie? Hvem er den aller
største og viktigste norske oppdageren og eventyreren. Finn fram eventyreren og oppdageren i deg du også. En
reise til Peru vil gi deg minner for livet! Nasjonen Australia ble grunnlagt av europeiske innvandrere for 200
år siden, men har vært bebodd i 50 000 år. Landet huser en stor mengde unike plante- og dyrearter. På
1800-tallet drev arabiske handelsfolk omfattende slavehandel med malawiere. I 1859 kom den skotske

oppdageren og misjonæren David Livingstone som ønsket å få. Kroatias skjulte perle Korcula by er en idyllisk
liten perle som forsatt venter til å bli oppdaget av store turistbølger. Den periodiske tabellen er organisert som
et stort rutenett. Grunnstoffene er plassert på spesielle plasser etter utseende og oppførsel. Som i et kryssord
har.
Hjemmeside homepage for Simon Stranger, forfatteren av Barsakh, Verdensredderne, En fremmed i verden
mm.
Skeive dansekunstnere, foren eder! Opprop fra Ann-Christin Berg Kongsness, Marte Reithaug Sterud og
Håkon Vadstein: I forbindelse med årets Prideparade i Oslo. Barentz Advokat AS - Juridiske tjenester for
næringslivet og private. Barentz, Willem. Nederlandsk sjømann og opphavet til navnet Barentshavet.
History Channels påkostede TV-serie Vikings vekker hånlatter og hoderisting blant fagekspertise og
Twitter-brukere på grunn av historiske og geografiske.

