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Hva hjelper det at samfunnet frikjenner deg, hvis moren din sier du er skyldig?
En tolvårig jente griper inn i foreldrenes sjalusidrama med fatale følger. Senere i livet, i et forsøk på å bøte på
det vonde hun har forvoldt, velger hun bort kjærligheten for å ta seg av mora.
Etter mange år finner hun ut at hun ikke er så skyldig som hun har trodd. Og hun bestemmer seg for at hun vil
ha alt det tapte tilbake.
"Din, alltid" er en roman om hvordan skyldfølelse kan påvirke valgene i et liv, men også forstyrre forståelsen
av virkeligheten. Det er en fortelling om makt og avmakt, tiltrekning og frastøtelse - og en livslang lengsel
etter frikjennelse.
Delta på et eller flere av våre kommende webinarer, og bli sterkere på e-handel og online betaling. Det er
GRATIS å delta og det hele foregår via din pc. Velkommen til DIN MEDLEMSAPP. Medlemskort og
kuponger på mobilen. Smart, enkelt og alltid tilgjengelig. Din Telenorkontakt kjenner både ditt firma og

Telenor. Enten du trenger råd og veiledning eller har spørsmål om abonnement eller kostnader, kan din
Telenorkontakt. Skulle du ønske du hadde en egen regnskapsavdeling? Som alltid hadde full oversikt? Alltid
kunne svare på spørsmål? VVS Finans kan være dette for deg. Du slipper.
Nyhet! Ladeavtalen. Med Ladeavtalen fra Telenor kan du alltid ha nok strøm på mobilen. Du kjøper en
kraftig og funksjonell nødlader hos Telenorbutikken eller i. Utdatert nettleser. Opplev internett sikrere og
raskere med en oppdatert nettleser. Vi har optimalisert MINI for morgendagens krav til tilgjengelighet. Sticos
er ledende på faglige oppslagsverk, og holder personal- og regnskapsbransjen oppdatert på lover og regelverk.
Enkel og trygg netthandel hos Komplett.no med rask levering og et bredt sortiment innen datautstyr, PC,
nettbrett, TV, mobiltelefon og hjem- og fritidsprodukter. Når batteriene til bilnøklene dine sier takk for seg, er
det ikke alltid bare å kjøpe nye. Noen ganger må du til forhandler for å reprogrammere nøkkelen
Hovedleverandør av av elektroprodukter og løsninger innen nettkvalitet, sikkerhet og elektrisk
energieffektivitet.

