Er hun din?
Forfatter:

Nils-Øivind Haagensen

Forlag:

Forlaget Oktober

Sprak:

Bokmål

Antall sider:

233

ISBN/EAN:

9788249516698

Kategori:

Romaner

Utgivelsesar:

2016

Er hun din?.pdf
Er hun din?.epub

Det er sommer, og Are blir invitert i bursdag til en venninne. Han har ikke sett henne på flere år. Feiringen er i
et sommerhus på en øy i en norsk innsjø. I huset finnes seks år gamle Eira, som får øye på Are og begynner å
stille ham spørsmål.

-- Er du hårsår?
-- Har du skrevet testamente?
-- Har du barn?
Samtalene med den lille jenta åpner rom i Are som har vært lukket i lang tid: Historien om barnet som aldri
ble født. Historien om kjærligheten som ikke fikk fortsette. Rundt Eira og Are utspiller det seg en voksen og
fuktig fest som varer i flere dager, til det plutselig skjer en ulykke, og Are må forlate øya i all hast. Han rekker
ikke engang å ta på seg skoene.

«Er hun din?» er en lysende, varm og vakker roman om et usedvanlig vennskap.
Lar du din indre kritiker stoppe deg, eller søker du sommerjobben som konsernsjef i Adecco? Du kan få 100
000,- i lønn! Andersens Automater i kaffe24 er totalleverandør av kaffemaskin, kaffeautomat,
espressomaskiner. Ingrediensene våre er spesialtilpasset disse. Hos oss kan Dere leie. Norges største nettsted.
Oppdateres minutt for minutt på siste nytt innen sport, innenriks, utenriks, og underholdning. La deg inspirere
av noen av eksemplene når du skal skrive din egen tale. Vi skriver også taler på bestilling.
Døgnåpen nettbutikk. På idylliske Storøy gård ved Rørholtfjorden i Telemark har 12 norske kjendiser nettopp
flyttet inn. I flere uker skal de være isolert fra sin normale. Unge menn bruker bibelen mer enn unge kvinner –
Dette er oppsiktsvekkende og noe vi må forske mer på, sier KIFO-forsker. Med Champions League finalen
overstått er det offisilet sommerferie for sporten vi alle elsker og uten noe mesterskap blir dette en kjedelig
sommer sett med. Bokslukerprisen er en gratis og nasjonal leselystaksjon for barneskolen. Bokslukerprisen er
en antologi med utdrag fra 10 gode barnebøker fra det siste året.
nakenmodellen (26) får massiv støtte: – Det hun gjør på fritiden har ikke noe med hennes kommende yrke å
gjøre HorsePro Mobile. Vi er stolte av å presentere det nyeste medlemmet i HorsePro-familien; HorsePro
Mobile. Den ultimate appen for deg ønsker å følge med på.

