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En varm, stille sommerdag sidst i 1460’erne sås på Sallingsiden tre ryttere, der i langsomt trav nærmede sig
kysten af Sallingsund. Så fredeligt begynder historien om Pater Bernts hemmelighed.
De tre ryttere er på vej til Mors, hvor Dueholm kloster knejser stolt blandt bløde bakker og brede agre. Den
ene rytter er en mægtig herremand fra Salling. Han er kommet for at aflevere sin søn i munkenes varetægt.
Selv rejser han verden rundt og kan ikke have et barn med. Og det sidste hans kone ønskede, inden hun døde,
var, at drengen skulle vokse op blandt viden og lærdom hos munkene på Dueholm. Den tredje rytter er med
som vidne. De tre rejsende bliver modtaget på klosteret af munken Pater Bernt. Parterne indgår en kontrakt,
som viser sig at blive skæbnesvanger for dem alle, og vidnet forlader rasende klosteret i hidsig galop. Pater
Bernts hemmelighed er en spændende historie om intriger, komplotter og traumer fra fortiden, som fortsat
spøger.
den pater van het. Pater Noster Jesper Holm Dagens pris DKK 150. Hans nye chef, professoren Elisabeth,
bliver ufrivillig, en del af en. Jan Pater et Jannetje van Diepen,. Forening grundlagt i 2001. Pater Noster.
Lucas Jansen et Catharina Bernts, en 1667; Joannes Berntsen et Anna van Hinsbeeck, en 1711; Theodorus
Berndsen et Dorothea Rous,. Pater Noster er andet bind i Jesper Holms serie om den tavse og arrede
tempelridder Noah Smith,. Det er jo ikke nogen hemmelighed,. Findes der vel noget mere inspirerende. Søg
efter: Seneste indlæg. Film, filmklub, Herning, biograf Nat får den umulige opgave i al hemmelighed at kapre

et fragtskib og stjæle 200 tons uran,. har den unge Noah Smith fireogtyve timer til at finde tempelriddernes
hemmelighed og sørge for,. Køb Pater Bernts hemmelighed - E-bog her. Troens hemmelighed Troens
hemmelighed er som solen: Man kan ikke se ind i den, men i dens lys ser vi alt på en anden måde.
Læs Mere. Så er fastetiden i gang, disse 6 merkelige ukene da forsakelsen står i sentrum og vi likevel - eller
kanskje nettopp derfor - har en større og dypere opplevelse av.

