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Tellef våkner og tilkaller Agnete for å avsløre hvem som står bak ugjerningensom har lenket ham til sengen.
Han forlanger samtidig at hun skal sørge for atde skyldige blir dømt, men det viser seg at dette medfører en
direkte fare forAgnete og dem hun har kjær.
Tellef viser tegn til bedring, og Sophie begynner å legge planer forfremtiden. Til Agnetes forferdelse er
venninnen villig til å gjøre nesten hvasom helst for å unngå at sønnen, Håvor, skal bli los.
Barn av stormen tardeg med til Jomfruland fra slutten av 1700-tallet, der du kan følge losdatterenAgnetes
hverdag i et vakkert, men værhardt landskap.
Kjøp 'Barn av stormen 12' av Merete Lien fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater
tilgjengelige: Heftet 9788202411473 Barn av stormen 12 (Heftet) av forfatter Merete Lien. Serieromaner. Pris
kr 90 (spar kr 39). Se flere bøker fra Merete Lien. Søn: 12:00-16:00. Barneavdelingen stenger kl.
20.00, gjelder mandag - torsdag. Besøksadr: Stormen Konserthus, Storgata 1B, 8006 Bod. Barn av stormen 12
(Heftet) av forfatter Merete Lien. Romanserier. Pris kr 90 (spar kr 39). Se flere bøker fra Merete Lien.

Barn og ungdom. Barnehage. Grunnskole. Videregående. – Husker du gutten som forsvant under stormen i
fjor? spør den mystiske mannen da han får slippe inn.
Barn av stormen tar deg med til Jomfruland mot slutten av 1700-tallet. 12. august 2013 kl 16:00
NorskeSerier: Hei Trude, Det er 36 bøker i serien. Barn. Klær unisex; Skjerf; Lue/Caps; Babyeffekter;
Småeffekter; CDer; T-Shirts;. © Stormen Support - Alle rettigheter reservert Utviklet av Cateno AS. Barn;
Pop & Rock; Country & Blues; Metal & Hardrock; Indie; Hip Hop; Soul & R&B; Electronica & Dance; Jazz;
Klassisk; World Music; Filmmusikk; Julemusikk; All CD. Stormen skal være landets mest nyskapende
møteplass for kunnskap og kulturopplevelser og vi i Stormen bibliotek skal bidra aktivt til å nå dette målet.
Barn; Ungdom; Fantasy og Sci-Fi; Tegneserier og humor; Mat og drikke; Kropp og sinn; Sport og friluftsliv;
Hobby og fritid; Hus, hage og innredning.

