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Anna og familien er fortsatt på reise, og det verst tenkelige skjer når Janus og Valentino dukker opp.
Sigøynerne er fulle og truer dem med skytevåpen. Ungene er vettskremte, hundene knurrer. Situasjonen er
livsfarlig, men Anna tror hun har funnet løsningen. Så går alt galt.
– Nikolai finner meg, hvisket hun.
– Han er her hvert øyeblikk.
– Hørte du, Valentino? Janus lo. – Krøplingen er her hvert øyeblikk. Jeg blir så redd at jeg holder på å pisse på
meg. – Dukker Nikolai opp, tar jeg øksen og hogger beinet av ham, sa Valentino. – Da blir det ikke mye igjen
av den karen, fortsatte han. – Om du vil ha henne nå, kan jeg gå ut. Janus reiste seg og grep fatt i geværet.
Anna begynte å få panikk. – Hva er dere egentlig ute etter? Slipp meg og jeg kan gi dere det dere vil ha. – Det
er snilt av deg å gi oss et slikt tilbud, men vi har allerede det vi vil ha, hvisket Valentino og kysset øret hennes.

– Vi forventer at antall terrorangrep i Europa vil holde seg der de er eller kanskje øke litt, sa sjef for
Etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde, til NRK. Men. Profetisk ressursside for Norge og Norden Forakt
ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode. 1. Tess 5:21 Folkeskikk og uskikk på jobben. Konflikter
på arbeidsplassen ødelegger trivsel og arbeidsinnsats. De medfører omplasseringer, sykemeldinger og
oppsigelser. Gutten som ble reddet fra baglerne og fraktet over fjellet ble til slutt landets konge.
Men synet på Håkon Håkonsson har endret seg drastisk gjennom historien. Materiell, øvelser og
bakgrunnsstoff. Her har vi samlet undervisningsopplegg, bakgrunnsstoff og andre ressurser som lærere kan
bruke i undervisningen.

