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Pappas jente er Margie Orfords første bok om journalisten Dr Clare Hart. Den er en fartsfylt og
altoppslukende historie fra en virkelighet i Cape Town journalisten dessverre kjenner altfor godt. Hun er
vise-president i sør-afrikanske PEN og jobber mye med kvinner og barn som utsettes for vold.
Pappas jente starter dramatisk.
En seks år gammel jente forlater en ballettime og kommer på at hun har glemt å gi moren brevet med
beskjeden om at de skulle avslutte tidlig.
Hun forsøker å ringe faren fra en telefonkiosk, men går tom for mynter før hun får lagt igjen beskjed. Han er
på jobb, og akkurat nå opptatt på åstedet for en stygg drapssak.
Jenta bestemmer seg for å vente, en time er ikke så lenge.
Men bilen som kommer er ikke morens: «Hun holder seg stille. Det redder deg hvis du er i fare … Det er det
pappa sier.»

«Praktfullt utpønsket og totalt oppslukende.»
Michael Connelly
«Margie Orfords Pappas jente gjør et umiddelbart og kraftig inntrykk, med en kvalitet i språket som skiller seg
ut innenfor krimsjangeren.»
The Times
«Orfords intrige er så utspekulert at å slutte å lese er at å slutte er like opprivende som å fortsette.»
Daily Telegraph
4 months Et dikt jeg skrev om kjærlighetssorg, 4 måneder etter at det ble slutt. Nå har det gått 8 nye måneder.
fortsatt vondt. Engelsk Yngstejenta var alltid pappas yndling, men ingen visste hvorfor. Det var en
hemmelighet mellom de to.
Helt til alt sprakk 22. juli 2000. – Jeg trakk kniv. En ressursplattform for mennesker som er berørt av
ventesorg SØKNADSFRISTEN HAR NÅ GÅTT UT. Vi har fått inn nesten 1 000 søknader til vår oppsetning
av Grease som har premiere på Chateau Neuf i Oslo onsdag 24.
januar 2018. Konfirmasjonstale fra mor og far Selve hovedtalen til konfirmasjonen. Mor og fars tale er den
mest tradisjonelle talen som holdes. Denne skal ønske konfirmanten over. De nyeste spille spill og morsomste
spillene samlet på 1 nettsted! Hos oss finner du mer enn 3 500 spill! Konfirmasjonsanger til gutt - Fra foreldre.
Her finner du sanger fra konfirmantens foreldre tilpasset gutt. Det er vanlig at man mimrer litt om de glade.
Velkommen til Erotikknoveller.com! Norges største samling sexnoveller, på norsk.
Frekke sexnoveller innsendt av ekte mennesker. At bryllupseremonier er rørende, er ikke nytt. Men dette
presten gir gåsehudfaktor en ny betydning.
Under vielsen mellom Chris og Leah 5. april, startet. Det kom frem at positive, trygge og ubekymrede fedre
førte til mer intelligente barn – uansett om barnet var jente eller gutt. Barn som har fedre som er.

