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Ingebjørg frykter at Darre er blitt anholdt og torturert på grunn av henne. Hun betror seg til borgfruen, som
sliter med sine egne problemer. En dag kommer kongeparet og deres yngste sønn på gjesting sammen med en
svensk hertug, Algotsson. Ingebjørg merker fort at hertugen er en intrigemaker. Men den unge kong Håkon får
et godt øye til Ingebjørg - helt til Ture entrer scenen ...
Bildet under er tatt fra Voksenlia i Oslo klokka 01:35:55. Klikk på bildet for å se det i full oppløsning. Sida
oppfriskes annethvert minutt. «Det er et hull i himmelen» sang DumDum Boys i 1989 med klar referanse til
ozonhullet og farene det førte med seg. Men hva er ozonlaget, og hvorfor hører vi så. Hva er egentlig
Klubben? Klubben er navnet på vår barneklubb innedørs på Wadahl hvor vi finner på masse moro og
merkelig, som for eksempel dansk stikkball. Får jeg lønn i himmelen? KRONIKK: «Hvorfor vil du jobbe som
sykepleier når du tjener så lite mamma?» spør mine barn. Jeg ante ikke hva som ventet meg der jeg sakte åpnet
døren inn til rommet ditt. Fantasiene var nok mange, og ønskene likeså, men synet som møtte meg og det som.
Det som en gang var norsk ishockeys storstue, er nå jevnet med jorden. Hvis du er av typen som sjekker
horoskopet nøye før du tar viktige avgjørelser, kan det hende du bør lese resten av denne artikkelen sittende.
Grønn ildkule lyste opp himmelen over Thailand Et voldsomt lysglimt gjorde natt til dag et øyeblikk.
Antagelig var det en meteor. Tomasevangeliet. Tomasevangeliet står ikke i Bibelen, men er trolig eldre enn de
fire evangeliene. Teksten ble funnet på en papyrusrull i det øvre Egypt i 1945. Regionsteater for Telemark og
Vestfold. Program, billettbestilling og informasjon om teateret.

