Vekten av stillhet
Sprak:

Bokmål

Kategori:

Romaner

Originaltittel:

The weight of silence

Forfatter:

Heather Gudenkauf

Oversatt av:

Stokka, Pål

ISBN/EAN:

9788293059127

Utgivelsesar:

2010

Forlag:

Eboknorden AS

Vekten av stillhet.pdf
Vekten av stillhet.epub

To syvåringer forsvinner fra sine rom midt på natten, og to familier blir bundet sammen i jakten på døtrene
sine, og jakten på en gjerningsmann og svar. En gripende historie om foreldres verste mareritt. Heather
Gudenkauf er en amerikansk debutforfatter fra Iowa som har figurert pa° bestselgerlistene til New York Times
og USA Today med sin særpregede historie om to syva°ringers mystiske forsvinning. Boken ble nominert til
Edgar Awards for beste debut.
Kjøp 'Vekten av stillhet' av Heather Gudenkauf fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater
tilgjengelige: Innbundet, E-bok, Heftet 9788293059042 "Vekten av stillhet" av Heather Gudenkauf - Se
omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka. bokkilden.
no gir kvantumsrabatt ved kjøp av flere eksemplarer av samme tittel ved avtale. Ta kontakt med
Kundesenteret. Rabattsatsene er avhengige av antall, om det. To syvåringer forsvinner fra sine rom midt på
natten, og to familier blir bundet sammen i jakten på døtrene sine, og jakten på en gjerningsmann og svar.
En. Bloggen The Broke and the Bookish har hver tirsdag en ny Topp 10 liste som på en eller annen måte har

noe med bøker å gjøre. Jeg er også glad i lister og vil. VEKTEN AV STILLHET Vekten av Stillhet er en
velskrevet gripende roman om alle foreldres mareritt, og om de tingene man ikke snakker om, men som må
komme for en dag. Kjøp 'Vekten av stillhet' av Heather Gudenkauf fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har
følgende formater tilgjengelige: Innbundet, E-bok, Heftet 9788293059127 Vekten av stillhet er skrevet av den
amerikanske forfatteren Heather Gudenkauf og er nominert til flere priser. Boken handler om to jenter, Callie
og Petra, som en.
Som nybegynner vil du legge mest vekt på de første trinnene, og senere vil de siste delene av Indre Stillhet få
mer vekt. Meditasjon er ikke å tenke, men å oppleve. siste delene av Indre stillhet få mer vekt. Meditasjon er
ikke å tenke, men å opp-leve. De 7 trinnene i Indre stillhet er konkrete

