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En stark roman av författaren till Konsten att vara snäll Vid andra världskrigets slut kommer den unga kvinnan
Hanna till Sverige med de vita bussarna. Hon har överlevt koncentrationslägrets fasor men förlorat allt. I
Stockholm får hon anställning som barnflicka hos en familj med en liten son. Det hon har varit med om
bevarar hon inom sig, men efterhand avslöjas hennes hemligheter och livet tar en oväntad vänding för alla
inblandade. Stefan Einhorn har vunnit en stor och hängiven läsekrets med bland annat Konsten att vara snäll
och Den sjunde dagen. Nu kommer Änglarnas svar, en sinnrikt konstruerad roman som rör sig mellan det
ockuperade Polen, Israel och Sverige. I varsin monolog berättar romanens sju personer sin del av historien,
och inte förrän den sista pusselbiten är lagd framträder hela bilden av det ofattbara som skedde i det judiska
gettot och vilka följder det fått för en svensk familj. En stark skildring av människans förmåga att göra såväl
gott som ont och av hennes längtan efter försoning mitt i det allra mörkaste. "... försätter mig i manisk
sträckläsning. ... en fin skönlitterär debut. ...
en stilsäkert och stramt berättad historia." Upsala Nya Tidning "Einhorn låter var och en av huvudpersonerna
muntligen ge sin version av skeendet.

... Det håller spänningen uppe. Först när man läst allas versioner och hela boken förstår man vad som faktiskt
inträffade." Svenska Dagbladet "... berättartekniskt raffinerat. ... Berättelsen bygger mycket på överraskningar
och häpnadsväckande sammanträffanden som hämtade ur en Dickens-historia." Aftonbladet "Änglarnas svar
kan liknas vid en pusseldeckare, där de sju personernas berättelser ger en pusselbit i taget och där
överraskningar hela tiden väntar. Det gör romanen väldigt spännande." Söderhamns-Kuriren Om Vägar till
visdom "Stefan Einhorn är en god pedagog och en lika god berättare. Det gör att boken trots sitt allvarliga och
stora ämne är lättläst och underhållande." Dagen Om Den sjunde dagen "Stora ämnen, javisst, men Stefan
Einhorn är en suveränt duktig berättare som med pennans hjälp ritar stigen för en vandring i en värld som inte
syns." Värnamo Nyheter
Vi flyger dit och landar på Suvarnabhumi. När man som jag oftast jobbar på helgerna gäller det att hitta
andra dagar och tillfällen att mysa till det och äta något lite extra gott. Vi går vidare på temat 'Tjedern testar
tolvåringar', och har nu nått till tredje whiskyn i första flighten från den där provningen i juni: Old Pulteney.
En natt för 2 000 år sedan föddes Jesus i ett stall i Betlehem. Nacho med tacofärs, jalapenos, salsasås och
riven ost. Och hade stan vatt öppen. Vi går vidare på temat 'Tjedern testar tolvåringar', och har nu nått till
tredje whiskyn i första flighten från den där provningen i juni: Old Pulteney. Hej johanna. jag bara undrar en
sak ang denna gryta, om man vill frysa den går det utan att det smakar gummi med räkorna. Är vi Guds eller
änglarnas avbilder. Det målet uppnår vi när vi uppstår och/eller förvandlas till evigt levande andliga varelser
Arbeta med Ärkeänglarna Att arbeta med Ärkeänglarna är ingen ”snabbfix” vi kan ta till när vi vill gynna oss
själva och där emellan inte gör något alls. Hej johanna. Bibeln berättar att det var Gud som föddes som
människa, eftersom Gud ville komma närmare. In i ugnen 10 minuter så är söndagsmyset klart. Nacho med
tacofärs, jalapenos, salsasås och riven ost. Hej johanna. En blogg om whisky, främst singlemalt, med
smaknoteringar, poäng, omdömen, kommentarer, recensioner, betyg, samt även. Änglarna i bibeln Änglarna,
Guds söner, Guds budbärare.

