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En uforglemmelig roman om vennskapet mellom en rikmannsdatter og en slavejente - og dere langvarige
kamp for et verdig liv.
Charleston 1803: I den rike, hvite Grimké-familien er alle samlet for å feire datteren Sarahs elleveårsdag. Men
da foreldrene presenterer den jevnaldrende slavejenta Hetty Handful som Sarahs bursdagsgave, sier hun
bestemt nei. Som straff for upassende oppførsel må Sarah skrive til alle gjestene og be pent om unnskyldning.
For jenter i South Carolina skal ikke drømme om å avskaffe slaveriet, eller studere jus - de må konsentrere seg
om broderi, håndskrift og bibel. Hetty Handful prøver på sin side å finne seg til rette i Grimké-huset, mens hun
fabulerer om verden utenfor murene som omslutter slavegården
«En glødende, mer og mer intens historie om to kvinner bundet sammen som husfrue og slave ... En
tankevekkende påminnelse om hvorfor landet ennå har arr etter slaveriet»
USA Today
«Sue Monk Kidd har skrevet en bok som vil endre måten vi snakker på. Det er ikke mulig å lese denne boken
uten å tenke nytt om kvinners status og alle de glemte heltinnene som spilte en rolle for å ta oss dit vi er i
dag.»
Oprah Winfrey
SEOGHØR.NO: I juli avslørte Se og Hør at modellen og TV-profilen Linni Meister (31) har funnet lykken
med elleve år yngre Niklas Tangen Klein (20). Fem. Besøksadresse: Hausmannsgate 6, 0186 Oslo For gaver
til Leger Uten Grenser, ring tlf: 08898 Innsamlingskonto: 50100547500 epost@legerutengrenser.no Kjøp
gavekort nå; Privat bestilling - betaling med kort; Bedrifts bestilling - faktura blir tilsendt; Sjekk saldo på kort;

Sort gavekort; Gull gavekort Også våre små skal ha sitt.
Her befinner det seg produsenter som tilbyr gratis tegneblokker, barnebøker osv. i sine gratis velkomstpakker.
Ting som får. Norske sexnoveller og erotiske historier sortert etter kategori ©2017 7-Eleven Norge Reitan
Convenience Norway AS, Gladengveien 2, Postboks 6219 Etterstad, 0603 Oslo.
Tlf 815 00 909, fax 22 57 30 58, info@7-eleven.no Ressurs for hørselshemmede, trykte og digitale
læringsressurser. 1.-2. 2-tusen >> 2-tusen er et digitalt læremiddel for å fremme begrepsutvikling hos barn i.
Bursdag. På Superland kan du få den bursdagen du virkelig ønsker deg. Du kan velge mellom flere forskjellige
aktiviteter og spise knallgod pizza! På jakt etter ny stereo, tv, elektrisk barbermaskin, komfyr, kjøleskap eller
DVD-spiller? Hvis du er heldig finnes det en konkurranse i denne kategorien som har. Velkommen til
Bjerketun barnehage! "Den lille, men gode barnehagen hvor små og store trives" Bjerketun barnehage er en
privat barnehage i Nannestad kommune.

