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"Jeg lurte på om du kunne gi meg en hånd." Den fremmede ser på Henry.
Han har på seg samme uniform som de ansatte på kjøpesenteret, men klærne passer ham ikke. Han blør fra
hodet og det ene beinet. Men Henry stoler på mannen. Det er noe godt i ham, det synes i øynene. Det er først
senere, da den fremmede har blitt med ham og mamma hjem, at han begynner å bli mistenksom. I nyhetene
advares det mot en farlig fange som er på flukt ... Henry vet ikke hva han skal gjøre - for det skjer et eller
annet mellom moren og den fremmede. Selv en usikker tenåring kan ikke unngå å legge merke til spenningen
mellom dem, og han ser blikkene de sender hverandre og de stjålne kjærtegnene.
Sensommerdager handler om å våge elske og om å bli sett. Tenåringen Henry lærer seg å håndtere livet, og
mellom den fremmede og moren skjer det noe stort, noe uhørt, som fanger leseren og ikke slipper taket.
Romanen filmatiseres med Kate Winslet.
Første bok i Ekte fotballfruer av Hege Norman-Stormbringer. Vivian.
Livets under Elviria del Sol EIENDOMMEN. Eiendommen Elviria del Sol ligger på Costa del Sol med

gangavstand til Middelhavet og stranden.
Dette området har et behagelig klima med. Slutt for Silke Forlag. Vi vil benytte anledningen til å takke for
oss. Som mange av dere sikkert vet, opphører Silke å eksistere som eget forlag fra 2016. Knud Ibsen, Henrik
Ibsens far, får en slags oppreisning i den nye boken «Familien Ibsen» av Jørgen Haave, Ibsen-forsker ved
Telemark Museum.
Mens. Lokalmagasinet i Hollenderstaden Son i Vestby kommune. Reguleringsplanen legger opp til 18
eneboliger med mulighet for sekundærboliger.

