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En gripende roman som nok en gang lar McEwan briljerer som en av Vestens fremste, nålevende forfattere.
Fiona Maye er dommer for familieretten i London. Hun er svært intelligent, velrenommert og dypt engasjert i
faget sitt. Fionas ekspertise ligger i sensitive saker knyttet til spørsmål rundt kultur og religion, der hun er
kjent for å utvise en særskilt følsomhet i tolkningen av lovverket i de sakene som krever en nyansert
tilnærming.
Men Fionas yrkesmessige suksess har gått på bekostning av ekteskapet.
Forholdet mellom henne og mannen, Jack, er turbulent, og samtidig bærer hun på en sorg over barna hun aldri
fikk. Mannen hennes ber henne i desperasjon om å vurdere åpent ekteskap, og etter en heftig krangel flytter
han ut. Bruddet skaper et tomrom i henne er det kjærlighet hun har mistet, eller er det en moderne form for
ære? Er det ikke forakt eller utfrysning hun egentlig frykter?
På flukt fra disse spørsmålene graver hun seg ned i jobben. Hun fatter spesielt interesse for en svært kompleks
sak der en 17-årig gutts liv står i fare da foreldrene nekter ham å motta blodoverføring. Familien, som er
medlemmer av Jehovas vitner, har vansker med å akseptere denne livreddende behandlingen fordi den strider
mot deres tro. Utfallet av saken blir skjebnesvanger, ikke bare for gutten, men også for Fiona. I kulissene står

Jack og et havarert kjærlighetsliv, og jaget etter å løse saken - og ikke minst redde ekteskapet - setter Fiona på
en nervepirrende prøve som vil holde leserne fengslet helt til siste side.
«Gripende.».Mail on Sunday
«Mesterlig.»The Observer
«Et modig og utrolig spennende emne.».Independent on Sunday
«Fascinerende komplekst og utrolig hjerteskjærende.».The Times
Foreldreansvaret. Alle barn har rett til å bli i ivaretatt og få omtanke fra sine foreldre. Denne retten er slått fast
i barneloven. Det ansvaret foreldrene har. 10-års jubileum for medarbeider! Advokat Per Holter-Andersen fikk
i dag overrakt firmaets 10-års diplom for lang og tro tjeneste. Deretter feiring med firmaets egen.
Foreldremekling ved separasjon og samlivsbrudd. Familievernkontorene og enkelte eksterne meklere utfører
lovpålagt mekling etter barneloven og ekteskapsloven. Retten til å uttale seg gjelder for alle barn som er i
stand til å danne seg egne synspunkt og meninger. Etter barnelovens &sec. (Kilde: www.advokatsylte.no 2012) Evalueringen av barnevernet er i følge Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet fullført.
DELT BOSTED FOR BARN ETTER SKILSMISSE (50-50 VED BARNEFORDELING) Det blir stadig mer
og mer vanlig med delt bosted også kalt fast bosted hos begge foreldrene, eller.
Unntatt offentlighet etter offl. § 13. Søknad om individbaserte tjenester. Side1 av 4. Navn: Fra PP-tjenesten
deltok: Telefon: Fra Statped deltok: Navn: Telefon: Alt du trenger å vite om separasjon, skilsmisse og
samlivsbrudd. Etter barneloven kan den som har barnet fast bosatt hos seg bestemme hvor i landet barnet skal
bo. Ved delt bosted bor barnet fast hos begge og begge foreldrene må. Fra separasjon til endelig skilsmisse:
Denne guiden forklarer deg hele skilsmisseprosessen.

