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Kristin, Jan og Ivar kaster seg ut i jakten på den som har kidnappet vesle Julia. Sporene fører mot
grensetraktene, og de vet at det er tyske patruljer i området … Imens er Hjørdis, Jürgen og familien
Weidemann om bord på et svensk skip. De håper snart å se lysene fra svenskekysten, da båten begynner å
dirre faretruende og en vannsøyle skyter opp av det svarte havet.
Båten duvet. Brått kjente hun en svak dirring. Hun kikket på Rosa for å se om hun også hadde lagt merke til
det. Et plutselig drønn, som hørtes som det kom fra under vann langt borte, fikk henne til å holde pusten. Rosa
reiste seg. ”Hva var det?” ”Jeg vet ikke. Det er sikkert ikke noe å bry seg om.”
Hver dag er det et nytt kryssord på startsiden.no. Du finne også andre morsomme spill på våre sider. Oslos
skjulte restaurant-og barperler: Bak anonyme dører: Sjekk ut de hemmelige hippe stedene i Oslo I Norge har
vi tre ulike tall som viser hvor mange som er arbeidsledige. Ifølge NAV var det i desember registrert 2,8
prosent helt ledige arbeidssøkere. DEL 1 KapittEL 2 • MaKt OG aKtØRER Maktens tre ansikter

Samfunnsforskere understreker ofte at makt utøves på forskjellige måter. I dag snakker de om maktens tre. En
enkel beskrivelse av makt er gitt av statsviteren Robert A.
Dahl: «A har makt over B i den grad A får B til å gjøre noe han/hun ellers ikke ville gjort.» Her. Havets
bølger. Av Trond Rudsli, 27.04.2010. Se havets bølger strekker seg, de prøver å gripe tak, I den bølgen som
ligger foran, og flykter fra den som er bak Gratulerer konfirmant! Av Trond Rudsli, 30.
04.
2010. Gratulerer med dagen konfirmant, faktisk i dag er den bare din. Her og nå er en viktig tid, som aldri vil
komme. På Filmweb kan du kjøpe kinobilletter, se trailere, lese filmomtaler, se bilder, delta i konkurranser og
lese filmnyheter.
Hele Norges filmportal! Fagstoff: Om personskildring i episke tekster - En ekte hobbit? Skuespiller Martin
Freeman, som har rolla som hobbiten Bilbo Baggins i trilogien Hobbiten, rett etter. Fagstoff: Hvordan har jeg
blitt meg? En viktig del av vår identitet er våre meninger, holdninger og verdier. Hvordan dannes de? Og
hvordan påvirkes de i samspill.

