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Laura blir fullstendig overrumplet da Colin frir til henne. Hun synes ikke hun kjenner ham godt nok, og hjertet
banker fortsatt for Ola, selv om hun prøver å være fornuftig og se fremover.
Simone og August gleder seg til å bli nybakte foreldre til våren, men først har de en julefeiring og et bryllup å
se frem til ... Laura forsøkte å forme leppene til et svar, men halsen føltes tørr, og ordet ville ikke komme.
Eller ordene. Hun visste at hun ikke var i stand til å svare ham med et enkelt ord, det var umulig. Hjertet rørte
seg urolig i brystet hennes. Om bare ... Lest av Ranveig Eckhoff. Intro ved Nordic Voices.
I utgangspunktet virker det ikke lovende å anbefale en serie som ble tatt av plakaten etter bare en sesong. Men
Freaks and Geeks er likevel en lite. Om ikke åndelig påfyll, kan VG i hvert fall tilby en guide til det
audiovisuelle påfyllet som er tilgjengelig for å ta opp eller se direkte i påsken. Nå har du igjen sjansen til å få
med deg Mozarts fantastiske musikk, vakre prinsesser, merkelige skapninger, magiske toner, tryll og tull - og
Atle Antonsen! Nyhet! Nyoversettelse av Evelyn Waughs uforglemmelige skildring av den engelske
overklassen I Gjensyn med Brideshead skuer Evelyn Waugh bakover til en gyllen. KJÆRE PUBLIKUM.
VELKOMMEN TIL EN SPENNENDE VÅR! Vi har lagt bak oss en rikholdig høst, sterkt preget av at
kulturhuset fylte 25 år, med gjensyn med flere av. Vi ser frem til et gledelig gjensyn når den svenske artisten
Lars Winnerbäck igjen gjester Olavsfestdagene og Borggården. Winnerbäck har gjennom årene vokst til. Gikk
du glipp av eller ønsker gjensyn med gjengen i Norges styggeste rom. Se episoder her. Opplev eventyrlige
naturopplevelser året rundt, og enestående mat i et flotte og komfortable omgivelser! Navy Seal-soldaten,
Tyler Colt (Tom Cruise), finner et gammelt gravkammer i Irak som rommer en egyptisk prinsesse. Et
arkeologisk team frakter sarkofagen hjem til. Program, kommende filmer og praktisk informasjon.

