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Seattle 1933. Vera Ray sier god natt til sønnen Daniel på tre år og går på nattskift på hotellet. I løpet av natten
blir det snøstorm og når Vera endelig kommer seg hjem, er Daniel forsvunnet. Alle spor er dekket av snøen,
men hun finner bamsen hans på gaten utenfor huset.
Seattle 2010. Journalist Claire Aldridge skal skrive om snøstormen som raser over byen i begynnelsen av mai,
og se den i sammenheng med den tilsvarende stormen nesten åtti år tidligere. Hun kommer over saken med
den forsvunne gutten, og blir nærmest besatt av et ønske om å løse den. Samtidig finner hun ut at det er en
uventet forbindelse mellom henne selv og Vera.
Hver dag legger vi ut tips om en oppskrift du kan kjøpe på nett. Hvor varmt på Kreta - Chania i mai/juni?
Gremlis reise- og fremmedspråkforum Åpningstider Sportssenter: Man–lør: 06.00 – 21.30 Søndag: 09.00 –
21.30. tlf 406 42 596. Åpningstider Resepsjon: man:09.00–19.00 tirs: 09.00-16.00 17.mai sanger Norge i
Rødt, Hvitt og Blått Hvor hen du går i li og fjell, en vinterdag, en sommerkveld, ved fjord og fossevell, Fra
eng og mo med furutrær, Hagepraten. Det norske hageselskaps offisielle diskusjonsforum for alle

hageinteresserte i alle aldre og på alle kunnskapsnivå Velkommen til mitt søte kakeparadis! Jeg har bakt og
samlet kakeoppskrifter hele livet. Her på Det søte liv viser jeg deg samlingen min med bakst og deilige kaker.
Velkommen til mitt søte kakeparadis! Jeg har bakt og samlet kakeoppskrifter hele livet.
Her på Det søte liv viser jeg deg samlingen min med bakst og deilige kaker. Siste nytt om været fra
Trondheim, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Mener du at du ikke tåler melk, brød eller frukt? Egen
oppfatning av å ha matintoleranse ser ut til å henge tett sammen med diagnosene irritabel tarm, fibromyalgi.
Kilde: NBDS jubileumsbok 1974, Fjordbåtenes Saga - Harald Lorentzen 1981, soldekk.no, Trygve Eriksen jr.
Knut A Lorentzen, Tom Gulbrandsen, Lars-Haakon Nesse.

