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Sunniva mistenker at Gaute taler sant om Tore, men orker hun å oppfylle det nådeløse kravet hans? Samtidig
søker Agnes hjelp i trolldomsurter for å bli svanger, og prøver å kontakte den døde legekvinnen. Om
morgenen står det en kurv på trammen – en gudegave, eller en forbannelse? På Elvestad frykter Ragnhild for
sønnens liv. På hvert sitt vis kjemper kvinnene for barna som de bare har til låns.
«Hadde vi ikke noe å vise Sunniva, Tore?» Det glimtet listig i Gautes
blikk. «Hjertemerket ditt.»
Småen vred seg sjenert. «Jeg vil ikke kle av meg,» hvisket han.
«Hva sa du?» Den truende tonen jagde tårene opp i Tores øyne.
Sunniva bøyde seg fort. «Du behøver da ikke det, Tore. Jeg kan
bare ta en kikk oppunder trøyeermet ditt.
Hvis jeg får lov, da.»

Dette gjør deg syk på reise! Ok, vinteren sitter kanskje fortsatt i kroppen og vi ser fryktelig frem til de varme
sommerdagene. Både under nordlige og sydligere. Prosjektet «En vei ut av svimmelheten» er et
informasjonsprosjekt rettet mot pasienter og helsepersonell. Målsetningen med prosjektet er å gi pasienter som
lider. Vertigo er det medisinske uttrykket for en type svimmelhet der du har en tydelig, men falsk følelse av at
du selv eller omgivelsene beveger seg. Aktiviteter og spennende fortellinger hos Norges Fiskerimuseum i
Sandviken. Hos Norges Fiskerimuseum, kan både voksne og barn dykke ned i spennende fiskehistorier.
(Dagbladet): Frp-profil Aina Stenersen er kjent for kontroversielle synspunkter. Når hun på Frps landsmøte
vil ta til orde for surrogati, har hun. – Barnebursdager blir mer og mer kommersielle. Men det er absolutt
verdifullt med hjemmebursdag og. Dessuten forteller mange barn at første gang på McDonalds. Her kan du
finne alle ansatte i Vest-Agder-museet med navn, telefonnummer og e-postadresse (klikk på navnet):
Administrasjon: Tlf 38 12 03 50 (Vestre lasarett. I det varme Afrika, ikke så langt unna ekvator, ligger et fjell,
som strekker seg 5895 meter over havet. Afrikas høyeste. Mange kommer til Tanzania for klatre til. I perioden
22.-29. oktober kommer NRK til å sette fokus på temaet flyktninger, gjennom historier om flukt på nett, radio,
TV og sosiale media. Holmsbu Hotel & Spa byr på litt luksus i hverdagen hele året for kjærestepar, venninner
eller nære venner. I en hektisk hverdag kan det av og til være vanskelig.

