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Under en stormnatt i Reine i Lofoten løsner en diger steinblokk og pløyer en dyp renne i fjellet. Raset
avdekker det som ved første øyekast ser ut som små bein og knokler. En forbrent skikkelse ligger på
pleiehjemmet i bygda. Ilden har fratatt ham synet, taleevnen og størstedelen av bevegelsesevnen. Smertene er
konstante, men han lever. Uheldigvis er han ikke i stand til å fortelle noen at smertene tiltar, at en ukjent
fiende sørger for at han får det enda litt verre, dag for dag. At faren er størst nettopp her, hvor han burde være
tryggest.
Nok en intenst spennende krim fra nord! Frode Granhus har mottatt en rekke gode anmeldelser for Stormen. I
tillegg ble han nominert til Bokhandlerprisen for denne boken.
Stormen skal være en attraktiv storstue, møteplass og smeltedigel. En produksjonsbase og formidlingsarena
for kunst og kultur av ypperste merke. Konserthuset åpner 1 time før arrangementer. Generell åpningstid:
Man-Fre: 09:00-16:00 Lørdag: 12.00-15.00 Søndag: stengt Besøksadr: Stormen Konserthus.
GRASROTANDELEN. 11.03.2015. For å støtte Stormen Supporterklubb i grasrotandelen send
"grasrotandelen 985 175 276" til 2020. Då blir Stormen Supporterklubb. Kontakt TV 2; Pressetjenesten;
Annonsere; Bli publikum; Jobb i TV 2; Informasjonskapsler (Cookies) Materialet på nettstedet er omfattet av

åndsverklovens bestemmelser. TV 2 er Norges beste nettsted for nyheter, sport, underholdning, vær, tv-guide
og video. Stormen er en lek med livet. Kjærligheten redder mennesker – det gjør den også her. Stormen Av
William Shakespeare Premiere 8. november 2014 på Nordland Teaters. "Stormen" av William Shakespeare Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og. Turene sesongen 2017. Stormen
forsøker å sette opp organiserte turer til så mange av AaFK’s bortekamper som mulig. Å reise på tur med
Stormen er både kjekt og. Kontakt TV 2; Pressetjenesten; Annonsere; Bli publikum; Jobb i TV 2;
Informasjonskapsler (Cookies) Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Kjøp
'Stormen' av William Shakespeare fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige:
E-bok, Innbundet, 9788203218194

