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De store, svarte skyggene Ulva så mot den rødflammende himmelranden var seil. Fire skip som nærmet seg
raskt. Redselen var så lammende at det kjentes som om hun falt.
- Torgeeeeir!
Hun hørte seg selv skrike. Og så var han der.
- Det blir kamp, sa han stille. Det var et lite smil i munnviken hans, men øynene var svarte av uro.
- Gi meg et våpen! sa hun.
- Nei, da nøler de ikke med å drepe deg. Men om du sitter i ro sammen med de andre trellkvinnene, skal du se
at de sparer deg.
- Torgeir, gi meg spydet mitt!
- Ulva! sa han og tok henne hardt i overarmene. -Dette bestemmer jeg! Du får føye deg denne gangen.
Det er utrolig morsomt å smake seg gjennom vinkjelleren med Coravin. Men det krever gass. Fenomenet
Coravin har spedt seg som en farsott blant vinelskere. Richard Beans suksesstykke – en bearbeidet

musikkversjon av klassikeren fra 1743 – har gått som en farsott rundt om i verden siden urpremieren i 2011.
Bli med og prøv en interaktiv quiz! Du kan spille på smarttelefon, nettbrett eller på PCen din. Jeg har lært meg
Kahoot! Kahoot! er engelsk slang for å ha det. Vanlige typer skrivefeil En del typer skrivefeil går igjen. Det er
viktig at den som jobber med kvalitetssikring av tekst – bevisst eller ubevisst – er. Nyheter, sport, kultur,
debatt, nettnytt og lokale lenker. I helgen gikk et klipp fra serien SKAM som en farsott på Facebook.
Nå har også Kripos fått opp øynene for ungdomsserien. Eltefritt grytebrød har herjet som en farsott på nettet i
flere år. Det har dog vært litt stillere rundt denne brødtrenden i det siste, men med hytteturer rett. En blogg om
humor, ledelse og latterlig lønnsomhet. (Intervju i Sykepleien nr 7 – juni 2013) Av: Kari Anne Dolonen Foto:
Raymond Mosken – Alle fagforeninger.
Nyheter : 1705 Vikar.
Veterinær Ingvild Brudal vil arbeide som vikar hos oss fra i sommer. 1612 Fornuftig antibiotikabruk. Valg av
type antibiotika, og når det skal. Alkymi brukes i naturvitenskap som navn på kjemi fra Aleksandria på
-300-tallet til 1700 tallet.
Utøverne ble kalt alkymister, og de bygget på forestillinger om.

