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Det sista Jake Bryan hann uppfatta var dånet som uppstod då World Trade Center kollapsade över honom och
hans arbetskamrater från brandstationen. Mannen i sjukhussängen minns ingenting. Inte hur han skyndade sig
uppför trapporna i det södra tornet för att hjälpa instängda skadade.
Inte hur han sprängdes ut ur byggnaden. Och inte kvinnan vid sängkanten som säger sig vara hans fru.

Jamie Bryan är beredd att göra vad som helst för att hjälpa sin älskade make att återfå sitt minne. Hon är redo
att göra allt för att få tillbaks det underbara liv som de tidigare har levt tillsammans med deras lilla dotter,
Sierra. Men det innebär att hjälpa Jake att återupptäcka det enda som Jamie aldrig har delat med honom: hans
djupa tro på Gud.
En dag i september är en kärlekshistoria olik alla andra, en historia som kan ses som ett minnesmärke över den
tragedi som ägde rum den elfte september. Det är också en historia som låter oss ta del av styrkan i Guds
rättfärdighet och i en god mans kärlek.

Om författaren:
Karen Kingsbury är författare till över trettio böcker, varav en har spelats in som film. Med över 5 miljoner
tryckta exemplar är Karen Kingsbury en av Amerikas mest populära inspirationsförfattare.
Hei Dag Aasbø Travel, tusen tusen takk for en fantastisk tur! Har aldri vært på cruise før, så forventningene
var store. Det var en fantastisk opplevelse, også. Parkteatret AS Dronningensgt. 25 , 1530 Moss Telefon: +47
69 24 15 15 post@parkteatret.com. Design & nettløsning av Kréatif Aktuell informasjon for alle dager i året:
navnedager, kjentfolk, hendelser, nyheter, været, soloppgang, solnedgang, flaggdager, høytider, festdager,
merkedager. Foresatte som ikke har bestilt Skolefrukt tidligere bestiller her. Skriv inn ditt mobilnummer (8
siffer uten mellomrom) og trykk på Send kode. Brannvernuka er en kampanje som arrangeres av Norsk
brannvernforening, If Skadeforsikring, DSB, samt brannvesen og lokale el-tilsyn over hele landet. Frøkena har
virkelig vist progresjon, og det er ikke lenger tvil om at jeg går mot en bedre versjon av meg selv. Det merkes,
og det synes. Det gleder, og det skuffer. Søndag 4. juni Årets 155. dag, uke 22 210 dager igjen av 2017
Samme dato i 2016 PINSEDAG Apostlene mottok Den hellige ånd som ildtunger på kirkens fødselsdag. Vi
arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.
Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Preus
museum er det nasjonale fotomuseet i Norge. Museet ble opprettet i 1995, da Staten kjøpte samlingene til det
private Preus Fotomuseum. Oslo, Ksys - Et online arbeids og presentasjonsverktoy for offentlig
kulturforvaltning.

