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Må en mor være like glad i alle sine barn? Og vil søsken hele livet kjempe seg imellom om mors
oppmerksomhet?
"Broren" handler om to brødre med svært forskjellig forhold til sin gamle mor. Den ene tar imot, den andre
gir.
Det handler om ansvar og rettferdighet, og om en stille sjalusi som langsomt bygger seg opp mot katastrofe.
Med sin innsikt i barndomsopplevelsenes betydning viser Sidsel Mørck hvordan hovedpersonene fortsatt
bærer barndommens uløste konflikter og traumer i seg.
"Broren" utgis i samarbeid med foreningen «Leser søker bok», som arbeider for spredning av litteratur til
publikum som vanligvis ikke leser bøker.
En intenst spennende historie om to brødre, om svik og mot, og om søskenkjærlighet som drives til den

ytterste grense. Og deretter enda lenger. Dansk-svensk krimserie. Saga og Henrik finner avgjørende spor, og
jakten på gjerningsmannen fortsetter.
Men vil de klare å stoppe han i tide? Med Sofia Helin, Dag. Det ble en svært følelseladet kveld i Manchester
søndag, for øvrig under ett døgn etter nok en forferdelig terrorhandling i London. Les også: Oasis-Liam klar.
Kjøp 'Broren, thriller' av Olav W. Rokseth fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater
tilgjengelige: Innbundet, E-bok, Heftet, CD 9788205478602 Da det oppsto en eksplosiv brann på kjøkkenet,
var 13-åringens første innskytelse å dra med seg broren og kjæledyrene ut. Deretter å slukke brannen. Kjøp
'Broren min, om stoffmisbruk, skuffelser og søskenkjærlighet' av Eline Johnsen Helledal fra Norges raskeste
nettbokhandel. Vi har følgende formater. "Broren - thriller" av Olav W. Rokseth - Se omtaler, sitater og
terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og. Broren til Hugo (Innbundet) av forfatter Per Knutsen.
Romaner. Pris kr 349. Bla i boka. Se flere bøker fra Per Knutsen.
"Broren til Hugo" av Per Knutsen - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og.
16 år etter at Liv Grete Skjelbreid gjorde det, skjøt Tiril Eckhoff fullt hus for første gang og ble verdensmester
i Holmenkollen.

