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I en seng på et hotellrom i Oslo ligger Mikkel og venter på Anna. I mer enn et tiår har de møtt hverandre i
hemmelighet, et par timer hver fjerde fredag, for så å vende tilbake til livet med ektefelle og barn. Men denne
fredagen dukker ikke Anna opp.
Samme ettermiddag går en bombe av ved regjeringsbygningen i Oslo.
Hvor vender man seg med en historie som ikke skal finnes? Og hva slags historie er egentlig det? Er to timer
hver fjerde fredag i ti år nok til å bære fortellingen om et helt liv?
«Elskere» er en roman om å sørge i skyggen av en nasjonal sorg.
Om å lengte etter sitt eget. Om gleden ved å leve i hemmelighet. Og om konsekvensene det har for både en
selv og andre.

Norske sexnoveller og erotiske historier sortert etter kategori Godt oppslagsverk for kryssordløsere.Trond og
Peter's Kryssord Database Whisky Rockers Glasses 2 stk Spinn det rundt eller hold det mellom hendene dine
for å varme opp whiskyen eller rødvinen Smak av Italia - Vi bringer solen hjem til deg.
Smak av Italia har tre avdelinger i henholdsvis Sætre, Slemmestad og Oslo (Vulkan). LUTEFISKLAGET
SKARVET LAG, GEILO: Æresmedlemsskap til Hans Johann Zinsli Hans Johann Zinsli holder sin takketale. I
bakgrunnen VC Knut Olav Øyo, Consul Petter. Norges største sex side med erotiske noveller og info om
bdsm, swinging, onani, sexleketøy og mye mer. Lær om SM, erotikk, swinging og sexleketøy som dildo og.
Vi bruker cookies. Vi benytter oss av cookies for å drive denne websiden. Når du bruker solia.no godtar du
samtidig at vi bruker cookies. Les mer Partiprogram, uttalelser, lenker og avisa Friheten. Stor oversikt over
norske og skandinaviske chattesider. Webcam chat, instant messaging, dating og internasjonal chat. –
Vintage-elskere vil bli forelsket i denne uforglemmelige butikken. Du må kanskje grave litt, men du er sikker
på å finne skatter som: Prada, Chanel og Hermes.

