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Første bok i en trilogi om kjærlighet, vennskap, sjalusi og lojalitet, med Det britiske imperiets glansdager som
bakteppe.

I sin storhetstid var Edward Feathers en respektert advokat og dommer. Nå er det bare de eldste av hans
prominente kollegaer som husker at kallenavnet hans, Filth, sto for Failed In London Try Hong Kong.
For lenge siden var Filth et av de mange små barna som i Det britiske imperiets dager ble sendt «hjem» fra
Østen for å bli fostret opp og gå på skole i England.
Som ung, nyutdannet advokat flytter den forknytte og lynende intelligente Filth til Hong Kong, der han treffer
sin store kjærlighet, Betty. Her møter også det unge paret mannen som skal bli Filths livslange rival, den
utadvendte og sjarmerende Terence Veneering. Nå befinner den gamle enkemannen seg på landet i England,
der han glir inn i en døs av gamle minner om uavklarte begivenheter.

Under den dannete overflaten ulmer spørsmålet: Hvordan lever man med en fortid man gjør sitt ytterste for å
fortrenge, men som likevel presser seg på? Og: Hva kan vi egentlig vite om andre, og oss selv?
«En ulastelig mann» er den første av i alt tre romaner som med klokhet og vidd ruller opp historien om Filth,
Betty og Veneering, som i tid strekker seg fra Det britiske imperiets glansdager og frem til i dag.
En ulastelig mann. Første bok i en trilogi om kjærlighet, vennskap, sjalusi og lojalitet, med Det britiske

imperiets glansdager som bakteppe. Les mer Gyldendal Norsk Forlag. Dikt om å forholde seg til en verden
som ikke lenger finnes, om minnene som blir med oss videre, og om frykten for å bli alene. Det store
publikum kjente ham best som politiinspektør Hermansen i Olsenbanden-filmene, og fra mer enn 30 andre
roller i norsk film. Men Sverre Wilberg. Larvik bibliotek Nansetgata 29,3256 Larvik Postadresse: Pb 2020,
3255 Larvik. tlf.: 33 17 10 50 fax: 33 18 79 05 e-post: larbib@larbib.no. Åpningstider: Nye lave priser på
ebøker fra 2016 Vis alle. Orientekspressen Torbjørn Færøvik 199,-175,-Les mer «Jeg skulle ha snakket mer
med foreldrene mine» Et stykke TV-historie har kommet til rulleteksten.
Men Roald Øyen holder fortsatt på med sitt rutenett Fagstoff: Fagstoffside om poetisk realisme (litterær
periode, ca. 1850-1870) - Familien først I vårt moderne samfunn ser vi det gjerne som en selvfølge at vi.
Velkommen til Asker bibliotekets nettside.
Før jernbanesporet ble lagt i tunnel ut fra Asker stasjon, gikk det bru over jernbanen fra Asker sentrum. 6
tilbakemeldinger på “Per Gjendem: Om opphav og etterslekt til Molde-degnene på 1700-tallet” Jonny
Lyngstad sier: mandag 13. april 2009 klokken 10:06

