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Livet på Cuba blir ikke som Linnea hadde forestilt seg. Michaels avsløringer og myndighetenes brutale
behandling av befolkningen får henne til å angre på at hun forlot Norge. Samtidig vet hun at hun ikke kan
forlate Michael.

– Bli med ham, Michael, gråt hun. – Du må bli med ham! Hun vendte ansiktet opp mot ham og møtte de
nøttebrune øynene som hun elsket så høyt. Da så hun at han gråt.
– Tilgi meg, Linnea, hvisket han lavt. – Herregud, hva har jeg gjort? Kan du tilgi meg?
Første lørdag i hver måned kan du høre Zen Band spille spontan, improvisert, jazz-inspirert og meditativ
musikk i Zen kafé. All musikken blir skapt der og da! Vi har selskapslokaler, leverer catering & har en flott
restaurant. Ring oss i dag på 55125080. God mat på alle fat.

VENNSKAP Vennskap Et vennskap er noe vi alle kan trenge, og minnene er noe vi vil ha utrolig lenge.
Gjennom godt og vondt, man støtter hverandre, Kultur Anmeldelse av Radiohead i Oslo Spektrum:
«Fremvisning av instrumental overlegenhet fra et band som holder seg evigunge.» GATEGUTT Musikk:
Lillebjørn Nilsen Tekst: Rudolf Nilsen (1901-1929) Jeg kom til verden i en murstensgård og blev en gategutt.
Og ingen gategutt er født igår.
Det yrer av liv og røre på Vulkan med konserter, danseforestillinger, matkurs, quiz og mye, mye mer. Følg
med her. Flammene har slukket. Lemmy, David Bowie og Leonard Cohen har alle gått bort det siste året – og
laget sine «dødsmesser» først. Musikere dør, og. På nett siden 1998 Et nettsted med gode tradisjoner for flørt
og erotisk spenning - med diskresjon, anonymitet og lite rølp. Kåthet - Kunnskap - Kontakt - Kjærlighet
Eksempler - sanger. Her finner du et vers av forskjellige sanger jeg har skrevet til ulike anledninger. Hvis du
ønsker å høre verset sunget, trykker du på lydikonet. Vi står foran et nytt spennende år som produserer nye tall
og nye hendelser. I Numerologi jobber man ut fra at de foranderlige syklustallene treffer våre faste.

