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Boken handler om den irske jenta Brida og hennes søken etter visdom. På sin reise møter hun vise mennesker
som ser en medfødt gave i Brida, men de røper ikke for henne hva denne gaven er.
Brida må selv finne veien til sine indre kvaliteter. Samtidig sliter hun med å finne en balanse mellom
forholdene sine og ønsket om å transformere seg selv.
Briga har blitt Godkjent tilbyder av kurs hos Kompetansepluss. Vi har blitt godkjent kurstilbyder av
Kompetansepluss i Akershus! Dette gjør oss til den eneste. kr 149,00 Bestill her Forfatter: Paulo Coelho
Oversetter: Kari Risvik, Kjell Risvik Original tittel: Brida Sjanger: Romaner ISBN: 9788280874535
Lanseringsdato: 03.01.2012 Norsk crowdfunding! Bidra.no er hele norges nettsted for folkefinansiering og
gode gjerninger. Her møtes giverglede og skaperglede. Start ditt prosjekt i dag! "Brida - en bok om frihet" av
Paulo Coelho - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka. "Brida" av Paulo
Coelho - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og fortell hva du. Kjøp 'Brida,
en bok om frihet' av Paulo Coelho fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige:
Heftet, E-bok 9788280874535 "Brida är, i klassisk Coleho-stil, en stilla berättelse med inslag av andlighet,

mysticism och rofylldhet. Det händer inte mycket men det som händer är på sitt. BRIDA handler om en ung,
irsk jente og hennes ønske om å forstå verden. Slik blir hun ledet til forskjellige mennesker med stor visdom,
som gjerne vil dele sin. Kjøp 'Brida' av Paulo Coelho fra Norges raskeste nettbokhandel.
Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, E-bok 9788280875181 Proff.no gir deg bedriftsinformasjon
om Brida Eiendom AS. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og
kunngjøringer.

