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Michele lever i en god og trygg tilværelse sammen med familien sin i en liten by i Sør-Italia. Den brennhete
sommeren 1978 opplever den beskjedne niåringen noe grusomt som involverer alle de voksne i landsbyen og
hendelsen forandrer livet hans totalt. Med enkelt språk formidles et barns perspektiv, samtidig som boken er
like spennende som en triller. Boken ble også omarbeidet til kinolerretet, og fikk like strålende kritikker som
boken. Levert av © DnBB AS
Jeg er her - Redd Barnas arbeid mot seksuelle overgrep mot barn. Alle har et ansvar for å gjøre oppveksten
trygg for barn – politikere. Å være frivillig for Redd Barna er noe jeg gjør motvillig med glede. La meg
forklare. De representerer vidt forskjellige partier, men én ting har ungdomspartilederne til felles: De blir alle
hetset. Jeg er redd. Mørket var mørkere enn før, og jeg har aldri følt meg så alene. Alene og kald. Vinden var
som is, som bare strøk gjennom meg. Jeg føler alltid at jeg blir sett på eller etterfulgt når jeg er hjemme. Jeg er
også ellers veldig paranoid (tror folk ser på meg fra webcamen på. Dette innlegget her har jeg vært litt redd for
å skrive, men jeg velger uansett å dele mine tanker med dere. Jeg er utrolig redd for terror.

Jeg vil ikke at det Norge jeg er så uendelig glad i, skal erstattes av et bittert og fremmedfiendtlig samfunn. Jeg
er redd for Norges fremtid, og den. Hei, jeg er en dame på 38 år som er redd for tarmkreft. Jeg var hos legen
min for å sjekke for hemoroider for noen dager siden, og hun fant ingenting. HARDT UT: Ole Paus er redd for
utviklingen i det norske samfunnet. – Jeg er vanvittig glad i landet mitt og folket mitt. Jeg er stolt av det. Men
jeg. I GODE OG ONDE DAGER: - Jeg var redd for å bli forlatt etter ulykken, innrømmer Dagfinn. Men kona
Mona har stått fjellstøtt ved hans side hele veien.

