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Det er vinteren 1968, vinteren før månelandingen. Goggen er kommet hjem fra straffeoppholdet på Bastøy, dit
han ble sendt for å ha knivstukket faren sin. Han og Tove er i sekstenårsalderen. Hjemme hos Tove, i
treromsleiligheten i åttende etasje i blokken på Bøler, vanker utenlandske sjøfolk, det er dekkede bord og
raushet, men om nettene krangler foreldrene inntil det fysisk truende, og moren forventer datterens lojalitet.
Goggen er den eneste Tove føler at hun kan stole på, men i løpet av denne vinteren blir de ugjenkallelig drevet
fra hverandre. Den voksne fortelleren vil finne ut hvorfor det gikk som det gikk med Tove og Goggen, hvorfor
skulle akkurat de ende som uløselighetene i geometrien? Tove Nilsen vender her tilbake til miljøet og
personene fra romanene Skyskraperengler, Skyskrapersommer og G for Georg. Drabantbymiljøet og Oslo fra
slutten av sekstitallet er nærmest som gjenskapt i denne boka, Nilsen går inn i et kjent landskap og gjør det
samtidig nytt.
Synligheten av planetene gjennom 2017 avhenger av hvor i landet man befinner seg; se side 77–81 og
planettabellene i boka Himmelkalenderen for flere detaljer. Norske sexnoveller og erotiske historier sortert
etter kategori Forslag til minneord. Minneord kan brukes både i dødsannonse og på sløyfer til kranser og
bårebuketter. Minneord ved begravelse, bisettelse, urneseremoni. Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater

finner du sitater og ordtak om stjerne og mer enn 1150 andre emner. I natt var minimumstemperature nede i
+0,5 grader, mens den ved havÃ¥ttetiden i dag morges hadde.
Siste nytt IT-nytt Økonomi-nytt; VG • Bonden Ida (28) reddet elgkalv med sofakos og melk fra flaske •
Flyktninger på Chios er vitner til selvmord Introduksjon. Faget astronomi er det eldste av naturvitenskapene
og grodde fram i antikken. Røttene går likevel tilbake til tusenårgamle sivilisasjoner og deres. Kosmos og
utenomjordisk liv. Vår kunnskap og direkte erfaring med utenomjordisk intelligens på jorden og i vårt
solsystem. Platon: Hulelignelsen. Platon (427–347 f.Kr.) levde i Aten og skrev tekster som til denne dag har
vært grunnlaget for Vestens filosofi. Han var elev av Sokrates. Norske sexnoveller og erotiske historier sortert
etter kategori

