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Møt Mickey Bolitar - en ung krim-helt fra Harlan Coben, en av de helt store amerikanske thriller-forfatterne!
«Beskytteren» er den første boken i bestselgerforfatter Harlan Cobens serie om Mickey Bolitar, som er nevøen
til Cobens voksenhelt, Myron Bolitar. Mickey har vært nødt til å flytte til onkelen etter at faren hans døde i en
trafikkulykke og moren ble plassert på rehab. Han har også måttet begynne på ny skole, med alt det innebærer.
Livet kan egentlig ikke bli stort verre. Tror han.
Men det kan det... Mickey får både nye venner og uvenner på skolen, men ikke minst får han en kjæreste,
Ashley. Og så forsvinner hun, sporløst. Sammen med sine litt underlige venner Spoon og Ema begir Mickey
seg ut på en desperat jakt etter henne. Sporene leder til The Bat Lady som bor i et spøkelsesaktig hus, men
også til en skitten underverden. Ashley er ikke den hun utga seg for å være, og det var tydeligvis heller ikke
faren til Mickey. Det Mickey oppdager, er større enn han noen gang kunne forestille seg.
Mickey Bolitar er villig til å gå svært langt for å beskytte dem han er glad i. Men hva skal han gjøre når han
ikke vet hvem eller hva han skal beskytte dem fra?
Flere mobilskjermer knuses hver dag, og de koster store summer å reparere. Løsningen på dette problemet er
en skjermbeskytter av herdet glass.
IKEA - GÖKÄRT, Madrassbeskyttelse, , 90x200 cm, , Du kan forlenge madrassens levetid med en
madrassbeskytter mot flekker og smuss.
Madrassen holder seg tørr på. IKEA - KUNGSMYNTA, Madrassbeskytter, , 120x200 cm, , Du kan forlenge
madrassens levetid med en madrassbeskytter mot flekker og smuss.

Du får et tørt og komfortabelt. Hei! Vi er fem elever på UHA-ghetto 4019 som har fått i oppgave å skrive om
Islam. Her får du vite nyttig og viktig informasjon om en av verdensreligionene. Lårhalsbrudd Forsker og dr.
philos. Lisa Forsén ved Folkehelsa intervjuet av Gerd Korbøl. Lårhalsbrudd kan være.
Stockholm-syndromet. Professor Lars Weisæth intervjuet av Gudrun Vinsrygg. Stockholm-syndromet har fått
navnet sitt etter et. De fem store religionene.
For å få fullt innblikk i De fem store religioner, må vi gå tilbake mer enn 1000 år. Den eldste av De fem store
religionene er. Nidarosdomen er bygget over gravstedet til Olav den hellige, vikingkongen som ble Norges
nasjonalhelgen. Olav den helliges levninger ble oppbevart i kirken frem til. Skapelsesberetninger i hinduismen
og i vitenskapens navn. Oppgaven tar for seg forskjeller og likheter mellom to forskjellige syn, henholdsvis
hinduismen og vitenskapen. Drama kan vel godt kalles for en av de eldste underholdningsformer i verden. Vi
skal helt tilbake til de gamle grekere for å finne opprinnelsen til drama, og de.

