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En gripende, livsbejaende fortelling for lesere av Jojo Moyes og Nick Hornby.
Det er en lys og klar dag i april. Førti år gamle Mia "Rabbit" Hayes er mange ting. Hun er Molly og Jacks
elskede datter. Hun er Grace og Davey søster og tolvåringen Juliets mor. Hun er Marjorie Shaws beste
venninne og Johnny Fayes store kjærlighet. Og nå er hun på vei til et hospice for å dø. Mia har vært syk lenge
og forsøker å forsone seg med at hun snart vil forlate familien sin. Rundt henne står alle dem hun elsker, og
som elsker henne like høyt tilbake. Moren Molly kjemper forgjeves for å finne en kur mot datterens brystkreft,
faren sliter med å takle datterens sykdom, og resten av familien sliter med å ta farvel. Og har Juliet egentlig
forstått hvor ille det står til med moren? Og hvem skal ta seg av henne når Mia er borte?
Sammen til det siste er blitt en sterk og håpefull historie om å møte livets overraskelser med latter og å finne
glede i hvert øyeblikk, en historie skildret med en forbausende letthet og varme.
Dette er en bok du sent vil glemme.
Anna McPartlin er en irsk forfatter og stand-up-komiker. Hun har flere suksessrike romaner bak seg, men
Sammen til det siste er hennes første tittel oversatt til norsk.

«Umulig å legge fra seg.».Image Magazine
Være Sammen er et kompetanseløft for tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagen. Våre kurs gir verktøy
for å implementere den varme og grensesetten Forskjellsbehandling. Den private parts oppnevnte sakkyndige
har selvsagt det samme etiske og faglige ansvar når det gjelder å ha barnets beste i fokus i. Velkommen til
Porsanger kommune. Reguleringsplan for Peder Sivertsens vei nord Ukens anbefalte Topp 10 live låter! I
Denne nye spennende serien vil vi her på Rockman hver uke fremover gi deg vår anbefalte spilleliste over
ukens topp 10 live. Norge har en kystlinje som er mer enn 250 mil lang, og er mindre enn 6 km bredt på det
smaleste. Kysten preges av trange fjorder som ble dannet under siste istid. Sondre er et forbilde for alle
kjørerne, her sammen med Oliver og Tobias Vesterøy. Foto: Team Vesterøy. Sondre Gilje Haga er tilbake fra
EM-løpene og kjørte på. Logg inn. Multi. Bokmål; Nynorsk Antallet kommuner skal reduseres fra 428 til 358.
Over 90 kommuner har sagt seg villig til frivillig sammenslåing, men 32 kommuner blir til ni ved bruk av
tvang. Før det store oljeprisfallet i 2014 sto Trond Omdal og Jarand Rystad sammen mot pessimistene. Nå er
de helt uenige om hvor oljeprisen skal.
Siste nytt fra kristen-Norge, Israel, misjon, livsvern, menneskerettigheter og forfulgte kristne. Politikk,
nyheter, menighet, kirke.

