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Alt raser sammen ...
Cimmeria har vært mer enn en skole for Allie. Det har vært en trygg havn. Men ikke nå lenger. En gruppe med
onde hensikter - og med tette bånd til Allies familie - forsøker å ødelegge alt skolen står for.
Og trusselen kommer også innenfra....
Om forfatteren:
C.J. Daugherty har bakgrunn som krimreporter, politisk kommentator og gravejournalist og jobber nå som
forfatter på heltid. Night School er solgt til 22 land og har vært en bestselger i flere.
Oversatt av Ulrik Farestad
Sagt om Bruddet:
«Fem stjerner! (...) Den mest spennende ungdomsserien på årevis» Teen Now
«Kjærlighet, brudd, drap, slåsskamper, vennskap, hemmeligheter, sexy gutter, vakre jenter, bortrømte søsken,

ukjente bestemødre ... alt du kan ønske deg i en bok» The American Magazine
«Et overflødighetshorn av spenning, drama og strålende historiefortelling.» FT
Krangling, tårer og sårende kommentarer. Her er Petter Pilgaard (32) og Mari Haugersveens (30) ærlige svar
om bruddet som skjedde foran åpne kamera. (SEOGHØR.NO): I januar tidligere i år kunne den 50 år gamle
popartisten Janet Jackson glede seg over å bli mamma for første gang med sin daværende. Lene Nystrøm og
Søren Rasted: Aqua-paret har tjent millioner sammen. Må fordele store verdier etter bruddet Brudd i
kragebeinet forekommer hyppig, spesielt hos barn og unge. Over halvparten av bruddene skjer hos barn under
12 år. Kragebeinet omtales også som nøkkelbeinet. TOBLACH (TV 2): Therese Johaug og Astrid Uhrenholdt
Jacobsen er de to største favorittene til å vinne Tour de Ski, men rivaliseringen er ikke større enn.
Oktober er måneden for skumle Halloween-kostymer, men også for mørkere farger, høsttoner og lune stoffer
- selv på den røde løperen. Kast terning på. Sognsveien 75A1 Ullevål stadion 0840 Oslo Tlf: +47 21 02 90 00
nssf@skiskyting.no. Ved å bruke dette nettstedet godtar du at informasjonskapsler (cookies) brukes. Telefon
67564848 / 32887330 Tette Rør? Vi åpner tette rør hele døgnet. Råd og tips til muntlig eksamen er lagt ut i
høyre spalte. Lærere finner ressurser til eksamen på lærersidene. Lykke til! Nettstedet følger strukturen til.
Forsikringsselskaper dekker hjemreise for nordmenn i London; PST avventer situasjonen – fortsatt sannsynlig
med forsøk på terrorangrep i Norge

