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I denne boken gir Torgrim Sørnes deg urovekkende fortellinger om 25 drapssaker i perioden 1783 - 1814. Vi
får et innblikk i motivene bak ugjerningene, grufulle detaljer om drapene, etterforskningen, rettssakene og
vitnemålene. Ikke minst får vi følge de dømte til retterstedet og overvære halshuggingen. Her rapporteres det
om delinkventenes siste ord og skarpretterens og publikums reaksjoner.
Gjennom disse uhyggelige historiene tegner Sørnes et bilde av Norge som er lite kjent fra før: Her får vi
innblikk i miljøer som er preget av den dypeste fattigdom..
Torgrim Sørnes.(født 1956) er gynekolog og arbeider som overlege ved fødeavdelingen ved Ahus.
Hva tenker du når du hører ordet nåde? Nåde er et mye omtalt begrep i kristne kretser. Men hva betyr nåde
egentlig? For noen av oss er det et ord vi har hørt. Profetisk ressursside for Norge og Norden Forakt ikke
profetord, men prøv alt og hold fast på det gode. 1.
Tess 5:21 Men Jesus svarte og sa til dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke
Guds kraft. Matteus 22:29 16 Hele Skriften er innåndet av Gud og. Materialet på nettstedet er omfattet av

&

åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning
(Kopinor eller Norwaco. Folkeskikk og uskikk på jobben. Konflikter på arbeidsplassen ødelegger trivsel og
arbeidsinnsats. De medfører omplasseringer, sykemeldinger og oppsigelser. Et melkeanlegg som står i ro en
hel vinter kan føre til at vitale komponenter med bevegelige deler som pulsatorer og ventiler ikke uten videre.
Tenk at jeg nå har blogget i over ti år, og store deler av denne fine tiden har jeg vært her på blogg.no? Det har
vært en reise uten like, og jeg er så enormt. 42 Mp og 12 bilder i sekundet - Tradisjonelt har
speilreflekskameraenes fordel fremfor de speilløse vært velutviklet mekanikk og optiske søkere uten
tidsforsinkelse. Få din egen blogg og les andre blogger på Norges største bloggsamfunn. 31. desember: Det er
veldig kaldt på kontoret mitt. (Ok, så har jeg vært lat, da.). Det er så mye styr med jula, bestandig.
Min vane tro, utsetter jeg det.

