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Ny sterk Varg Veum-roman!
Varg Veum får overraskende besøk på kontoret sitt, av en kvinne som presenterer seg som hans halvsøster.
Kvinnen har et oppdrag til Veum. Hennes guddatter, en nitten år gammel sykepleierstudent fra Haugesund,
flyttet fra hybelen sin i Bergen to uker tidligere. Siden har ingen hørt fra henne. Hun har ikke etterlatt seg noen
ny adresse. Hun svarer ikke på mobiltelefonen. Politiet har ennå ikke tatt saken alvorlig.
Veum påtar seg oppdraget. Etterforskningen avdekker halvt fortrengte ugjerninger og oppmagasinert hat. Den
fører Veum til konfrontasjon med en voldelig og kriminell MC-bande og på sporet av et fellesskap som
utfolder sin livsfarlige virksomhet i internettets dunkle anonymitet.
Møtet med storesøsteren skal også komme til å vise Veum ukjente sider av hans egen forhistorie. Til slutt
ender det med en kamp på liv og død, også for Veum.
Anmelderne mener:
«I Storesøster forvalter også Staalesen arven fra Amalie Skram på beste vis. Begge forfatterskapene
problematiserer muligheten for å velge fritt hvordan livet skal leves, når man er sjelelig skadeskutt fra
barnsben av. I Storesøster inkorporeres slike spørsmål i selve løsningen på kriminalmysteriet. Underveis
serverer Staalesen en uforutsigbar krim som stadig overrasker, og hvor leseren føler seg omtrent (men ikke
helt) like smart som Veum.»Gro Jørstad Nilsen, Bergens Tidende
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300 på paintball turnering i Hokksund Dramatisk berging Flotte konfirmasjonssanger til konfirmant fra
søsken, lillesøster, lillebror, storesøster, storebror og storebrødre. Vi skriver også konfirmasjonssang fra.
Tittel : Tiden den har fløyet! NY 2013: Melodi : Musevisa: Kommentar : Heldige som har fått passe deg ofte.
Likte dukker og gå turer. Er en snill storesøster, er. Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner
fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever.
Konfirmasjonssanger til jente fra søsken Disse sangene er skrevet til jentekonfirmanter og har da selvfølgelig
litt mer feministisk innhold enn kategorien til gutter. Søskensjalusi - Søsken skal ikke behandles likt. Å
verdsette og respektere et barn innebærer å lytte til barnet, se barnets behov og egenart. Tekst: Gunnar
Staalesen, Musikk: Ove Thue.
Les mer. Aktuelt Direkte nedlasting av taler - Konfirmasjonstaler om du er fadder, onkel eller tante til
konfirmanten Nye lave priser på ebøker fra 2016 Vis alle. Orientekspressen Torbjørn Færøvik 199,-175,-Les
mer Konfirmasjonsanger fra konfirmant.
Konfirmanten selv vil ofte si noen ord til sine foreldre, søsken og gjester. Og det er ikke alle konfirmanter
som ønsker å reise.

