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«Et intenst familiedrama og tragisk kjærlighetshistorie skildret av en dreven forteller.» Svein Johs Ottesen,
Aftenposten
En dramatisk hendelse en varm sommerdag i 1935 danner utgangspunktet for denne romanen. Cecilia og
Robbie, som har kjent hverandre fra de var små, blir ofre for den 13-årige Brionys ustyrlige fantasier. Briony
begår en forbrytelse som hun resten av livet kommer til å forsøke å bøte på. Om forlatelse rommer også
dramatiske skildringer av kampene i Europa under 2. verdenskrig, og ender opp i våre dager. McEwan skildrer
med letthet både det nære og familiære og det brutalt storpolitiske. Og hele tiden ligger ett spørsmål under og
gnager: Fins det tilgivelse for det utilgivelige? Nominert til Booker-prisen 200
«Konstruksjonen av denne historien er så utstudert og formfullendt at det er lett å skrive under på at Om
forlatelse må være en av Ian McEwans aller beste bøker.» Tom Egil Hverven, NRK P2
«McEwans moralske mesterstykke . Boken har solgt i enorme opplag, ene og alene på sine litterære
kvaliteter.» Niels Jacob Harbitz, Klassekampen

Verdensteatret Cinematek i Tromsø viser film hver dag, fra splitter nye filmer til gamle klassikere. bestselgere
mai. 1. biter av lykke 2. flink pike 3. djevelen i den hvite byen 4. sommerboka 5. hva hvis 6. syndenes
forlatelse 7. kjÆrlighetens fØrti bud Av Guttorm Raen. Innstiftelsesordene: "Herren Jesus den natt da han ble
forrådt,tok et brød, takket, brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for dere. Konkret innebærer dette at den
enhet Den norske kirkes biskoper og Kirkemøtet hevder fortsatt består, er en falsk enhet, det vil si en enhet
som ikke. bestselgere mai. 1. biter av lykke 2. flink pike 3. djevelen i den hvite byen 4. sommerboka 5. hva
hvis 6. syndenes forlatelse 7. kjÆrlighetens fØrti bud Av Olav Hermod Kydland. Guds ord taler både om
tilgivelig og utilgivelig synd. Jesus tok all verdens synd og skyld på seg. Derfor er det tilgivelse for alle
synder. Dette dokumentet gir en konsentrert fremstilling av trosgrunnlaget for Pinsebevegelsen i Norge. De
punkter som her er nevnt, danner basis for det trosfellesskap.
Hagepraten. Det norske hageselskaps offisielle diskusjonsforum for alle hageinteresserte i alle aldre og på alle
kunnskapsnivå BCC, på folkemunne «Smiths venner», er en kristen menighet som oppsto i Norge 17. mai
1898 ved Johan O.
Smiths omvendelse og er et resultat av hans liv. Hvordan foregår en gudstjeneste i Frogner kirke?
Gudstjenestene er selve nerven i Frogner menighet. Hovedgudstjenesten er søndagens høymesse kl.

