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I Kitzbühel sitter Maria med et bilde i hånden. Hun har hatt en anelse om barnebarnet i Norge, men først nå
vet hun sikkert. Ektemannen, Rudi Lanner, er nettopp død, og Maria sitter igjen med en hotellkjede, en enorm
formue og såre minner.
Dette hadde Rudi tidd med i alle disse årene. Han hadde holdt skjult at de hadde et barnebarn! Han hadde
nektet å vedkjenne seg sitt eget kjøtt og blod. Maria visste nesten ikke hva som var verst. Hun stirret i avmakt
foran seg med øyne som var røde og såre av gråt. Hun kjente brått et sinne mot ham hun hadde vært gift med.
Rudi hadde ikke engang unt henne denne gleden! Av alt det vonde han hadde påført henne opp gjennom årene,
var dette det verste.
Jesu fosterfar. Skytshelgen for Universalkirken, for Mexico (1555), Filippinene (1565), Canada (1624),
Bøhmen (1654), Bayern (1663), Østerrike (1675), Peru (1828. Hus & Hage Drammen Nedre Strandgate 7 Tel:
32 26 90 30 vårt magasin. Alfabetisk oversikt. NIB registrer alle norske interiørblogger og har i dag over 2000

interiørfrelste medlemmer. Lokalisert i Mo i Rana. Program og pressebilder. Selskap på Mæle gård
Velkommen til historiske Mæle gård! I den langstrakte trønderlåna fra 1856 åpner vi dørene for deg.
Tre stuer på rekke og rad. Vi tilbyr catering, take away, matkurs, leie av kokk, kantinedrift og selskapslokaler
for alle anledninger. Velkommen til heimesida vår! Siden 1903 har Lillesand Baptistmenighet hatt sin
virksomhet i Betel i Øvregata 10 i Lillesand. Her samles vi i ulike sammenhenger, i. Fredrikstad Frikirke
ønsker å være en menighet for vår tids mennesker. Vi legger stor vekt på å skape gode kristne fellesskap for
mennesker i alle aldre, og. 1 I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og
kanten på kappen hans fylte tempelet. Pula er Istrai-halvøyas største by. Innblikk i dagliglivet, nærheten til
Italia preger maten og kulturen. Bestill på apollo.no

