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Fortiden innhenter Karoline da Torstein konfronterer henne med sine mistanker om at han ikke er Noras far.
Grepet av panikk blånekter hun - men hva skjer når løgnen slår sprekker? - Torstein! Nei ... Nei, du må ikke
tro ... Karoline stirret lamslått på ham.
- Jeg hørte alt du sa, Karoline, sa han iskaldt. - Jeg hadde glemt kniven min, og kom tilbake for å hente den.
Og i stedet fikk jeg altså vite hvilken svikefull, løgnaktig hustru jeg har.
Nora føler på seg at noe er galt. Ettersom foreldrene verken vil snakke med henne eller hverandre, vender hun
seg til Betzy-Kajsa for hjelp - og får råd hun ikke er sikker på om hun skjønner noe av ...
Åpningstider. Bærum Kulturhus: tirsdag - lørdag: kl. 11-16.
Billettsalg fra kafeen: kl. 11 - 16, tirsdag - lørdag. Billettkontoret er åpent for. Besøk / visit: Schous
Kulturbryggeri, Trondheimsveien 2, Oslo Post: Postboks 4784, Sofienberg N-0506 Oslo, Norway Er Filius

også deg og andre som leter etter sin identitet? – Jeg hadde ikke bestemt meg for å skrive om identitet da jeg
startet med boka, men slik ble det likevel. Men de siste ti årene har Amazon Web Services (AWS) kommet inn
fra sidelinjen med enorme it-ressurser. Disse har AWS bygd opp som it-bruker, ikke som it-leverandør. OM
KULTUR ASKER. Kultur i Asker er et initiativ fra Asker kulturhus, der vi presenterer kulturtilbudet på alle
kulturarenaer i Asker kommune. Kulturarrangører og. Facebook: facebook.com/gjokungen. Producer: Rachael
E. Brand (Kulturtanken) & Kristin L. Waade (Nord-Trøndelag), in collaboration with the artists.
Contact: Levende Dukker presenterer «Gjøkungen» i Hamar Teater søndag klokka 15.
00. Temaet er å være slem, bråke og finne på farlige ting uten at man mener noe vondt. Under Gjøkungen blir
født finner du Se film, Mat baby, Skift bleie, Tall- ballonger, Plukk bananer!, Plukk former!, Plukk bokstaver,
Finn bokstavene.
Gjøkungen. Bærum Kulturhus 25. mars 2017, 14:00-15:00. Historiefortellende konsert for barn. Ut av et
magisk egg klekkes det en annerledes fugleunge. Den kunne ikke passet bedre, tittelen på Gjermund Gisvolds
debutroman. Jeg-fortelleren Anton bor i en bygård befolket av slitne eksistenser. Anton er.

