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En går – en kommer. Det sjokkerende budskapet fremskynder Elises nedkomst. Vil Lagerta rekke frem i tide?
Mens en hel verden venter på hva som vil skje den 18. mai, går Elise rundt med en sorg så tung at den
overskygger gleden over det nye barnet. En dag i oktober tar Johan med seg hele familien til Etterstadsletta for
å se den store begivenheten som finner sted der.
Nå svirret propellen hurtigere og hurtigere, og i neste øyeblikk skjedde noe merkelig: Maskinen hadde ikke
lenger berøring med jorden, den fløy – skinnende – på skrå oppover! Et øredøvende bravorop runget over
plassen. Da Elise skottet bort på Peder, Evert og Dagny, så hun at de sto med åpen munn og stirret som om de
ikke kunne tro sine egne øyne.
En bok om drømmer og drømmetydning, med nesten 3000 drømmesymboler. Etter endel forespørsler og
etterlysninger, klarte jeg til slutt å finne teksten til sangen om Titanic's forlis. Lokale nyheter, sport, kultur,

næringsliv, hilsener, dødsannonser og mye mer Religionsstatistikk og religionsgeografi I overkant av 1,5
milliard muslimer på verdensbasis. Islam har sitt utspring i Midtøsten, men i dag lever det flest. Megaklubben
– bokklubben med de beste bøkene for barn og ungdom fra 10 år. Vi gir ungdom leselyst og leseglede!
Kristendommens utgangspunkt er Jesus fra Nazareth, en av de mange predikanter som virket i det området
Israel nå ligger for omtrent to tusen år siden. Spørsmål Er det lov å ta abort i islam? Svar Alt liv er hellig i
islam, i utgangspunktet har man ikke lov til å ta liv. Det står også i Koranen at en som dreper. Det blir ikke
noe grønt skifte uten at jussen også endrer seg, mener forsker. Her er syv måter den kan bidra til bedre miljø.
En øde planet. Ørkenlandskap. Ulende vinder.
En brennhet sol og en iskald natt. Der det en gang var liv, er det nå kun stillhet. Svever det fortapte spøkelser
der? Mandag annonserte Calbee at de stanser salget av 18 typer potetgull i Japan. Årsaken er elendig
potetavling i Hokkaido, hvor store deler av råvarene.

