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Den blinde jenta hørte latteren deres da hun gikk langs den bratte skrenten ned til sjøen. Hun visste hva det
betydde. De var ute etter henne igjen. Hun ville ikke bry seg om dem, men de nærmet seg fra alle kanter, lo og
hånte henne og fikk henne til å miste balansen. Det siste hun husket idet hun falt var et avmektig raseri. Så ble
det mørkt ...

Mange år senere flytter Michelle og familien til idylliske Paradise Point. Michelle elsker huset og gleder seg
til å få nye venner. Men så begynner merkelige ting å skje. Hun drømmer om en jente med svarte,
gammeldagse klær og melkehvite, blinde øyne. En kveld hun er ute og går, samler grå og tett tåke seg rundt
henne. En hånd strekker seg mot henne - hånden til den blinde jenta. Hun hvisker navnet hennes ... ber om
vennskap ... søker hevn ...
Av Odd Eivind Stensland Innledning. Bibelen lærer oss at Israelsfolkets vandring i ørkenen på vei mot
Kanaans land, kan sammenlignes med en kristens vandring her. Følelsen av å være «evig singel» er lett å

kjenne seg igjen i for mange. Kanskje tenker man så mye på at man ikke har kjæreste at man blir skikkelig
deppa. Fredrikstad Frikirke ønsker å være en menighet for vår tids mennesker. Vi legger stor vekt på å skape
gode kristne fellesskap for mennesker i alle aldre, og. Verk og samlinger Antall bøker: 174 Allverdens fauna.
22 bind Samlerens Bokklubb. Kvartformat. Hvert bind har ca. 155-160 sider og har følgende titler:Afrika 1-6.
Hva skjedde? Det er ikke behagelig å bli holdt utenfor, og i hvert fall ikke når man begynner på ny skole og
fort blir anklaget for noe man ikke har gjort. 2 dager til juleferien Har opplevd litt av hvert i livet på godt og
vondt, og har etter mange år med rus og psykiatri endelig begynt å komme med til hektene igjen. Visste du at
98 prosent av oss krysser anklene i tannlegestolen når vi skal få bedøvelse? Slik er vårt kroppsspråk Se de
nyeste trailerne for kommende filmer og TV-serier!

