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Sommeren 1979 skjer det noe forferdelig på den vakre og værbitte øya Hammarsö i Østersjøen. Hvert år har
halvsøstrene Erika, Laura og Molly tilbrakt sommeren her hos sin temperamentsfulle far, Isak Lövenstad. De
tre unge jentene inngår skiftende og uforutsigbare allianser med andre sommergjester, blant annet med
Ragnar, gutten som alltid løper og som på merkelig vis trekkes mot Isak.
Ingen tar på seg skylden for det som hender denne sommeren, og det skal gå mer enn tjuefem år før søstrene
vender tilbake til øya, denne gangen for å besøke sin gamle far. Et velsignet barn utspiller seg i
spenningsfeltene mellom skyld og forsoning, mellom erindring og glemsel, og er en roman med kraftige
understrømmer av rå sensualisme og vold. Individuelle livsløp virvles sammen til skjøre fellesskap der nesten
hvem som helst kan falle utenfor, bli utstøtt og forfulgt. Et velsignet barn er en rik skildring av tre kvinners
liv, og samtidig et sjeldent vakkert farsportrett - både nådeløst og ømt.
Linn Ullmann skriver med assosiasjonskraft og dristighet, drevet fram av et sterkt fortellertemperament og et
skarpt blikk for det utsatte og forsvarsløse. I 2005 ble Et velsignet barn nominert til Brageprisen i kategorien
for skjønnlitteratur for voksne.

I 2008 ble Et velsignet barn utropt som den beste oversatte romanen det året i den britiske avisen
Independent.
Dykkekurs!.Der steinrøysa stuper i havet begynner en ny og spennende verden. Du er vektløs og i ett med
fiskene.
Du finner kanskje et gammelt vrak. Bokklubben nettbokhandel. Billige bøker med maks rabatt. Nye romaner
krim barnebøker fakta lydbøker e-bøker klassikere. Hvordan foregår en gudstjeneste i Frogner kirke?
Gudstjenestene er selve nerven i Frogner menighet. Hovedgudstjenesten er søndagens høymesse kl. Bokkilden
nettbokhandel - mye mer enn bøker. www.bokkilden.no Postadresse: Pb. 4300, Nydalen NO-0402 Oslo
Adresse: Gullhaug torg 1, Oslo Org.nr.
911167905 Min profetiske ånd hviler over dette landet. Jeg sender mitt ord over Norge, og det skal skape hva
det nevner på et hvert sted, der det proklameres. 1 I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy
og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. Elafonissi er sannsynligvis Kretas aller vakreste
sandstrand! I vannkanten ligger knuste skjell og sneglehus som gir stranden et romantisk, rosa skimmer – så. ‒
Politikerne er heldigvis glad for at vi også er bekymret, de er også engstelige for at samhandlingsreformen for
barnevern, skal gå utover de sårbare barna, s Norsk salmebok 2013. SALMER TIL GUDSTJENESTER –
Februar 2017. Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke Disippel. Disippelfokus. Bli trygg i troen –
Utfordring og utrustning. Kreativ formidling. Barn og ungdom.
Misjon og evangelisering. Kristent lederskap.

