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Nelly Fox har hatt et spennende liv som sjørøver og skattejeger. Nå har hun trukket seg tilbake og åpnet
restaurant Planken på hemmelig adresse i byen. De fleste stamgjestene er ramsalte sjøfolk og pensjonerte
sjørøvere som setter pris på mat fra seilskutetida. Den dyktige kokken, Federico, tryller fram de lekreste retter.
Samtidig oppdager flere barn i nabolaget at marsvina deres er sporløst forsvunnet. Politiet har ikke peiling på
hvor kjæledyra kan ha blitt av, ikke er de interessert i det heller.
Men de to vennene, Sandra og Mikkel, fatter mistanke. Kan marsvintyveriene ha noen forbindelse med
restaurant Planken? Barna legger en snedig plan, men så blir Sandra tatt til fange.
Turid Lisbeth Nygård (f. 1949) er manusforfatter, komponist, teaterinstruktør og visesanger. Hun er utdannet
adjunkt, med vekt på musikk og naturfag.
Gjennom årene har hun gitt ut seks CDer, skrevet 16 musikaler og også satt musikk til andres manus og
tekster. Arbeidet har resultert i to kulturpriser.
Hun står bak barnevisegruppa Måltrosten og var initiativtaker til Lillestrøm Jazzklubb og Huseby
familieteater.

Nelly Fox er hennes første bok.
21. september 1996 startet et nytt kapittel i norsk TV-historie. Da begynte nemlig tidenes første, norske
såpeserie på TV 2. Gjennom fire år og 186. Hoyer.no - Upgrading Humans since 2004, Velkommen til Høyers
nettbutikk! Kjøp klær fra kjente designere - Michael Kors, by Malene Birger, Sand, Designers Remix, Ganni
Superkul har det du trenger til Fest og Karneval! Her finnes Kostymer, Moteklær, Festartikler & Gaveartikler
med mer! Trygg Handel med Rask Levering! NORGES STØRSTE UTVALG av alt innen Karneval, Fest og
Moro! Vi har kostymer, kostymetilbehør, parykker, dekorasjon og teatersminke med mer!! SE HER! Lekmer
tilbyr et stort utvalg av leker, barneklær og babyprodukter fra kjente varemerker som LEGO, Micki, BRIO,
Kettler og mange fler. Størst utbud av spill og tilbehør. Vi har spill til PS2, PS3, Xbox 360, Nintendo DS, Wii,
PSP, PC, MAC til lave priser og med rask leveranse. Visste du at 98 prosent av oss krysser anklene i
tannlegestolen når vi skal få bedøvelse? Slik er vårt kroppsspråk Oversikt over ansatte i Harstad kommune
gruppert på enhet. Her legges quizene fra Martinique ut. 14: hva kalles den runde kjeksen som er lagd av
sukkerbrødbunn, et lag appelsinsyltetøy og dekt med sjokoladetrekk? Fix bolig er din lokale
oppussningsekspert.
Fix bolig har alt du trenger av hagemøbler, griller, maling, gulv og vegg. Fix bolig sender til hele Norge.

