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Terese møder Elias i Norge og forelsker sig hovedkulds. Forført af fjeldets skønhed og besat af kærlighed
beslutter hun sig for at blive i Norge. Om dagen er hun alene i hans fjeldhytte med sin vilde længsel. Om
natten dukker han op. Terese lever på kanten af en drøm og snor sig ind og ud af den rå virkelighed, som hun
er ude af stand til at håndtere. Hun bilder sig ind, at det handler om kærlighed og uden at vide det, deltager
hun i et ældgammelt ritual og trækkes ind i en grusom historie, der løber som fossende vand fra generation til
generation. Lidt efter lidt åbenbarer stedet sine mørke hemmeligheder og afslører naturens og kusinernes
særlige magt. Terese er ude af stand til at afkode de gådefylde omgivelser, og langsomt mister hun fodfæstet.
Fjord er en moderne saga, der handler om at fare vild i kærligheden og indse at forvandling er mulig. Myten
om den romantiske kærlighed og den eneste ene er tilsyneladende udødelig og står parat til at forføre den
næste. Fjord er et poetisk drama med et touch af nordic blues.
Hier wird Ihnen alles für einen unvergesslichen Aufenthalt geboten. Im Nordportal veranstaltet unser
erfahrenes Team Parties, Konzerte und sonstige Events. Falls Sie sich bereits zu einem. Glacial melting is
accompanied by. De fjord of het fjordenpaard is een van de drie inheemse paardenrassen van Noorwegen en
ook een van de oudste en zuiverste rassen ter wereld. De doelstelling houdt in: door middel van raszuiverheid
en behoud van het karakter, de aanvaarde variaties en de veelzijdigheid van het Fjordenpaard, een. Auto nach

Langesund (Oslo). Buchen Sie jetzt. Lieber Besucher, herzlich willkommen im Fjordforum. Lieber
Besucher, herzlich willkommen im Fjordforum.
Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren. Hordaland, Ihrem Urlaubsparadies in
Fjord- Norwegen. De fjord of het fjordenpaard is een van de drie inheemse paardenrassen van Noorwegen en
ook een van de oudste en zuiverste rassen ter wereld. Falls Sie sich bereits zu einem. A true fjord is formed
when a glacier cuts a U-shaped valley by ice segregation and abrasion of the surrounding bedrock. Fjord Line
tilbyr reiser med ferge mellom Bergen, Stavanger, Kristiansand, Langesund og Hirtshals i Danmark, og
mellom Sandefjord og Strømstad i Sverige. Hordaland, Ihrem Urlaubsparadies in Fjord- Norwegen. Een fjord
is een bepaald type inham in een bergachtige kust, gekenmerkt door steile wanden die door gletsjerwerking
zijn uitgesleten. Buchen Sie jetzt. Bei den kleinen, wie grösseren Konzerten und an diversen Anlässen ist. A
true fjord is formed when a glacier cuts a U-shaped valley by ice segregation and abrasion of the surrounding
bedrock. Auto nach Langesund (Oslo). Hier wird Ihnen alles für einen unvergesslichen Aufenthalt geboten.

