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"Veggen" av Torolf Elster er en novelle fra samlingen Sommerkrim.
Sommer er ferietid, badetid, krimtid. I denne samlingen av nye og klassiske krimnoveller finnes grøss og
spenning for enhver smak, enten du er i parken, på reise eller på stranda. Novellene er skrevet av noen av
landets beste krimforfattere, mange av dem spesielt for denne boken. Og i tillegg til en novelle av britenes
krimdronning P.D. James, har boken en sommergave til norske lesere: en nervepirrende historie fra den
amerikanske suksessforfatteren Chelsea Cain.
15 comments to DIY: Krydderhylle som ikke må skrus i veggen eller tar benkeplass! Klubbtur til Bø i
Telemark 17. - 18. juni Detaljer Opprettet tirsdag 09. mai 2017 10:12 OBS! Endret dato for klubbturen til Bø.
17. - 18. juni arrangerer Ski. Gamle Ålesundsbilder ligger vårt hjerte nært. Det er utrolig mange flotte,
sjarmerende, overveldende og interessante bilder fra historiske Ålesund. ENDTE HER: Bilen havnet rett i
veggen da kvinnen forsøkte kjøre den vekk fredag morgen. Foto: Joakim Fjeldli / Photosolutions.no Flere
fotografier av paret var blitt klippet opp, og på veggen fant politiet det de kaller en «hevnmelding». Det er ikke
kjent hva ordlyden i meldingen var. Nyheter, terminiliste, informasjon om ruter i Bergen, klatring i

Bergenshallen, kurs og konkurranser. Blått, rødt og brunt er blant de mest trendy valgene for veggmaling i
2017, skal vi tro malingprodusentene. Trondheim Klatresenter, Norges beste buldre og klatresenter. HURRA,
NÅ ER DET KONK IGJEN !!! PÅMELDING HER. Erik "Hattis" Hattestad og Hedemarken klatreklubb best i alle fall!. Bli med på tur og trening! Som medlem i klubben får du mulighet til å være med på alle våre
turer og arrangementer. GARO AS ble etablert i 1984 og har i dag lager og kontor i Drammen. GARO er
sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2000.

