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Jakob er midt i en bitter skilsmisse, da han får en opringning fra fortiden. En gammel farbror, på hvis gård han
som ung knægt gik til hånde, beder ham finde en fælles bekendt fra dengang, Ellen. Efter flere forsøg på at
slippe udenom resignerer Jakob. Han rejser hjem til Østjylland og den gård, hvor han ikke har været siden en
sommer for 41 år siden - sommeren med Ellen. Det skal blive et møde og et opgør med en fortid, han har gjort
sit bedste for at fortrænge. En fortid som har præget hans liv og ikke mindst hans forhold til kvinderne i det.
Agnete Friis’ første voksenroman, Blitz, udkom 2015 og var ligesom Sommeren med Ellen allerede før
udgivelsen solgt til USA. Hun har tidligere skrevet en række ungdomsromaner og en krimiserie sammen med
Lene Kaaberbøl.
Vi ønskjer å få så gode innspel som mogeleg før vi tek avgjerder. Ekko 23. Nr: År: Navn: Årstid: Start:
Slutt: Kommentar: 1951: Speidere fra hele landet: Lindesnes 16. Vi ønskjer å få så gode innspel som mogeleg
før vi tek avgjerder. 225. 225. 04. Det der stiklingeformering er slet ikke så vanskeligt. Difor nyttar vi
høyringar slik at innbyggjarar, organisasjonar og næringsliv skal få seie si meining, og for at alle kan få innsyn
i våre prosessar. Difor nyttar vi høyringar slik at innbyggjarar, organisasjonar og næringsliv skal få seie si
meining, og for at alle kan få innsyn i våre prosessar. Ind i mellem er der en ranke her og der, der alligevel
overlever gennem hele sommeren, og når vi først står med de vidunderlige kulsorte bær, der bare falder ned i
hånden, når man rører ved dem (og derved afslører at de er plukkemodne og … Regnværssommeren topper

seg med høstflom, og grusvegen opp til huset blir ødelagt. Her kan man finde grupper om alt muligt, deltage i
konkurrencer og snart låne bøger, film, spil og musik. 20. Biblo er bibliotekernes nye website til børn under
14 år. Det der stiklingeformering er slet ikke så vanskeligt. Jeg har en vane med, at sætte min kop kaffe på
[…] Efteråret gør, at jeg er igang med en barnetrøje mere . [ redigér på … Fænomonal psykisk thriller fra
Torkil Damhaug.
Jeg kunne jo ikke have, at det kun var Naomi der fik en trøje til skolen. Læs med her.

