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Aurora går gjennom gatene og leter etter sitt eget hjerte. Gjennom tåke og skumring og rykende kumlokk, hun
driver gjennom skog og skjærgård, forbi siloer og busskur, langs hele Glomma og bryggepromenaden, lenger
og lenger ut, til Hvaler, helt ut til svenskegrensa. Vinden hvisker gjennom sprekkene i vinduskarmen, føttene
balanserer langs kanten av Fredrikstadbrua, ilden slikker hustakene, og knivbladet glir dypere ned i huden,
ekkoet sprenger seg vei gjennom kroppen, men det eneste Aurora finner er den svake sangen i brystet: Driv
ikke kjærligheten for langt.
Kiellands første roman. Debuten I lyngen, kortprosa, ble nominert til Tarjei Vesaas-debutantpris 2013.
Dammyr Bygg er en mesterbedrift bestående av 26 ansatte. Alle ansatte besitter spesiell kompetanse og
utdanning innenfor faget som gjør at Dammyr Bygg er det. Stort utvalg av strikke- og heklegarn! Garnhuset
Fredrikstad fører strikke- og heklegarn fra flere ulike leverandører, fra både inn- og utland! AYR ser helheten,
og hjelper deg med å bruke IT til å bli bedre på din kjernevirksomhet. VÅLER: Abonnenter kan ved spørsmål
vedr. avfallskalender henvende seg til MOVAR, eller finne sin avfallskalender i tabellen nedenfor.
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