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Sam og Clemen tine lever et skønt, omend travlt, liv: De har to små piger, Sam er lige begyndt på sit
drømmejob, og Clementine forbereder sig til den audition, som kan få afgørende betydning for hendes karriere
som cellist. Er der noget, de altid kan regne med, så er det hinanden. Erika er Clementines ældste ven. Et
enkelt blik mellem dem kan gøre det ud for en hel samtale, og da Erika inviterer til en barbecue med hendes
naboer, Tiffany og Vid, tøver Clementine og Sam da heller ikke; Tiffany og Vid er farverige personligheder,
som vil være en velkommen tilføjelse til selskabet. Men voldsomme og uventede begivenheder indtræffer i
løbet af aftenen, og to måneder senere spørger Clementine og Sam stadig sig selv og hinanden, om og om
igen: “Hvad nu, hvis vi ikke var taget med? Vanvittig skyldig handler om ægteskab, sex, forældreskab og
venskab. Liane Moriarty viser, hvordan skyldfølelse kan afsløre svagheder i tilsyneladende stærke forhold;
hvordan det, vi lader være usagt, har mere kraft og magt end vores handlinger; og hvordan vi alt for sjældent
forstår at sætte pris på det ekstraordinære i det ordinære – før det er for sent. Liane Moriarty (f. 1966) har
skrevet syv romaner, som alle har ligget på bestsellerlisterne verden over. Vanvittig skyldig er den femte af
Liane Moriartys bøger, der udkommer på dansk. Hendes bøger er solgt i mere end 6 millioner eksemplarer
verden over, og Store små løgne er lavet som miniserie til HBO med bl.a. Nicole Kidman og Reese
Witherspoon. Witherspoon har produceret serien og har også købt rettighederne til filmatiseringen af Vanvittig
skyldig.

00 – 20.
Det har fået Statens Serum Institut (SSI) til at vurdere, at … Popdronningen Medina erkendte sig fredag
formiddag skyldig i at have kørt i alkohol- og kokainpåvirket tilstand. Renée Toft Simonsens eksmand
Kristian Sandvad blev mandag idømt 60 dages fængsel for dødstrusler. Far afleverede 1-årig hos
dagplejemor: Pludselig ringede hun og bad ham komme og se, hvad hun havde gjort Ved et retsmøde tirsdag
eftermiddag skulle Københavns Byret vurdere, om der var grundlag for at forlænge Peter Madsens
varetægtsfængsling i op til fire uger. Det oplyser ansat ved Tribunal Superior de Justicia de Andalucía til
Ekstra Bladet. Renée Toft Simonsens eksmand Kristian Sandvad blev mandag idømt 60 dages fængsel for
dødstrusler. Den forseelse koster den 35-årige sangerinde en bøde på 43. (1875).
J. Det oplyser ansat ved Tribunal Superior de Justicia de Andalucía til Ekstra Bladet.
Bak hver utgivelse hos oss ligger en drivkraft, et ønske om å forandre verden litt. 00 – 18. Hele Askers
bibliotek. Et Forsøg i den experimenterende Psychologi af Constantin Constantius. Far afleverede 1-årig hos
dagplejemor: Pludselig ringede hun og bad ham komme og se, hvad hun havde gjort Ved et retsmøde tirsdag
eftermiddag skulle Københavns Byret vurdere, om der var grundlag for at forlænge Peter Madsens
varetægtsfængsling i op til fire uger. Den frygtede sygdom mæslinger er blevet påvist hos tre personer inden
for kort tid. Bak hver utgivelse hos oss ligger en drivkraft, et ønske om å forandre verden litt. Åpningstider
Hovedbiblioteket: Mandag – torsdag: kl 08.

