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Julie har mistet broren Tarjei i Afghanistan-krigen. Der døde også vennene Kristian og Trygve. Alle var fra
den samme bygda. Alle vil hjem. Ingen vil tilbake handler om de etterlatte. Julie, nabogutten Sigurd som var
forelsket i Trygve, og Mats, Julies tilsidesatte kjæreste, er i ferd med å etablere sine voksne liv i skyggen av
sorgen. De vet at de må komme seg videre etter katastrofen som har rammet dem, og de møter utfordringer i
seg selv og i forholdet til andre. Ikke minst viser romanen hvor møysommelig og krevende det er å komme
hjem – til seg selv og alt som må bli revet opp og bygd på ny.

Radio Rjukan er lokalradio for Rjukan, Tinn og Hjartdal nord i Telemark.
Nyheter, markedsplass, programoversikt, musikkprofil og radiobingo. Ved å være medlem støtter du vårt
organisasjonsarbeid både ved din innsats og ved at vi får økte bevilgninger fra det offentlige. Gi
Grasrotandelen til Haugerud IFs arbeid for barn og unge! Spiller du hos Norsk Tipping? Lotto, Joker, Fotball.

Da kan gi velge å gi fem prosent av det du tipper. EC Living settes enkelt opp med vår gratis app for iPhone,
iPad og Android. Last ned appen og start installeringen, så finner den selv automatisk ditt system. Restaurant
Q42 og Q42 Catering. Restaurant Q42 Restauranten i Q42, på hjørnet av Elvegata og Tollbodgata, er nå åpnet
igjen og du er velkommen til å nyte en god. Pakket med alt dette før «Farmen», men får ikke med noe inn I
dag feirer vi 17. mai, vår nasjonaldag. Jeg har i løpet av livet mitt bodd i mange forskjellige land. Er det noe
jeg alltid har kjent på så er det takknemlighet. Nyhetsbrev. Skriv inn navnet ditt og e-postadressen og få
tilsendt våre kommende ny hetsbrev. Navn MiG Tautra, Norges vakreste festival. En rusfri festival for hele
familien på idylliske Tautra i Frosta kommune. Musikk, aktiviteter for barn, seminarer m.m Og det er jo så
bra, og helt utrolig for ENDELIG!!! etter flere år alene på kontoret begynte det en tøff, morsom, kul, råflink
og voksen dame i 100% stilling som.

