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22. juli 2011: Polititopp Hanne Kristin Rohde er på ferie i Sverige da telefonen ringer. En bombe har gått av i
Oslo. Lite vet hun om at dette bare er begynnelsen på det mest krevende året i hennes liv. Snart venter
ekstremt arbeidspress, press fra mediene og alvorlig sykdom i egen familie.
Boka forteller historien om dette året - fra 22.
juli til Sigrid-saken og påfølgende sykdom. Men boka har et optimistisk budskap vi alle kan kjenne igjen.
Med erfaringer som leder, mor i tidsklemma og kvinne i et mannsdominert miljø forteller Rohde om sine rike
erfaringer på arbeidsplassen.
Hun gir inspirasjon om hvordan finne frem urkraften - enten målet ditt er å bli leder eller rett og slett en bedre
utgave av deg selv.
Kjemp for alt hva du har kjært er en fortelling som kan forandre livene våre.
Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle, alt som har
mæle.
Hanne Kristin Rohde har som politileder gjort seg mange erfaringer om bedre lederskap. «Kjemp for alt hva
du har kjært» forteller historien hennes fra 22. juli. Den korte natt som jorden svaler, er fylt med sang av

nattergaler, og alt hva Herren kaller sitt, kan slumre søtt og våkne blidt, kan drømme skjønt om paradis og.
Velkommen til BmOnline Politiske Forum. We Will Make Norway Great Again! Yess we do, yess we do- do
you want to join? Vasallstaten står for fall! Historiker Finn Olstad tok Aftenposten med ned i magasinene i
Arbeiderbevegelsens arkiv i går slik at vi med egne øyne kunne se dokumentene. Guri (24) skulle ha et friår på
skolen.
Så ble hun idrettstopp i stedet. Guri skulle ha et friår etter videregående, men endte opp i norsk idretts. Kjære
Kong Harald og Dronning Sonja! Tusen takk for alt dere har gjort for oss alle som kongepar de siste 25 årene.
Det er inspirerende å følge dere, og man er. Jørn Lier Horst blir Festivalforfatter for Krimfestivalen 2017. Nå
er også resten av forfatterne som kommer til festivalen spikret, og i år kan vi skryte av et.

