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En ny roman fra forfatteren av bestselgeren En liste for livet
Med skjelvende hender åpner talkshow-vertinnen Hannah Farr et brev hun har fått i posten. Avsenderen er en
tidligere klassevenninne som mobbet henne i flere år. Nå ber hun om tilgivelse. Det følger to små runde
steiner med brevet, og en oppfordring. Den ene steinen skal hun returnere, for å vise at hun har tilgitt
klassevenninnen.
Den andre skal hun sende til noen hun selv ønsker å be om tilgivelse.
Hannah vet umiddelbart hvem den personen kan være: hennes egen mor. Men vil hun virkelig gå tilbake til de
smertefulle hendelsene i fortiden og konfrontere de menneskene som en gang sto henne nærmest? Hannah
gjorde nemlig noe som endret morens liv for alltid …
Befri deg selv ved å tilgi. Her lærer du hva tilgivelse egentlig innebærer og hvorfor og hvordan du tilgir deg
selv og andre fra dypet av ditt hjerte.
Hun var 14 da hun første gang opplevde de ubehagelige blikkene fra den voksne slektningen. Da hun fylte 16

år, begynte overgrepene, forteller hun. I dag på veien hjem ble jeg gjennombløt av en svær sortfarget trailer
som kjørte forbi. Jeg vil ikke engang tenke på hvordan det blir i morgen. Profetisk ressursside for Norge og
Norden Forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode. 1. Tess 5:21 I løpet av denne helgen vil
du kunne lære deg en enkel og fantastisk måte å tilgi andre og ikke minst deg selv på. Du vil også lære deg
hvordan tiltrekke. ANNE KRISTINE HAUG: Jeg kjente meg igjen med en gang i boken din da det gjaldt
barndom/ungdomstid og "forsvarsmekanisme" (psykologens uttalelse for adferdsproblemer). 1 I det året da
kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet.
Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang; aldri forstummer tonen fra himlen i
sjelens glade pilgrimssang. Englene sang den først for. 100 KILOMETER: Dette bildet er fra den dagen Ann
Helen Myrmo syklet rundt gullfjellet. - Jeg var helt ødelagt. Men jeg hadde bestemt meg for å komme. Vel at
bladet KK nå også er kommet i salg i butikken, der står det en artikkel om meg som jeg deltok i som handler
om GLEDER I LIVET. Intervjuet var for lenge.

