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"Glædens hemmelighed" er historien om Tashi, en afrikansk kvinde, der også optræder i to af Alice Walkers
tidligere bøger, "Farven lilla" og "Åndetemplet". Som ung kvinde vælger hun at følge traditionen og lade sig
omskære, som det er almindeligt i visse afrikanske lande. Hele resten af sit liv bruger Tashi på at komme
overens med resultatet af den beslutning. Hun bliver behandlet i psykoterapi, bl.a. af C.G. Jung, men det er
først, da hun får en uventet forbundsfælle, at hun for alvor begynder at finde tilbage til sig selv. Den
amerikanske forfatter og aktivist Alice Walker (f. 1944) er født i sydstaten Georgia og har blandt andet
arbejdet som medredaktør af magasinet "Ms" og af det afroamerikanske tidsskrift "Freedomways". I 1982
vandt hun en Pulitzer Prize og National Book Award for sin mest kendte roman "Farven lilla". Alice Walkers
bøger er blevet solgt i store oplag verden over, og hun er bredt anerkendt for sit virke i kampen for
afroamerikaneres rettigheder. "Dette er en bemærkelsesværdig roman. Det er lykkedes Alice Walker at skrive
en stærk roman om et brutalt emne, og hun har gjort den både skræmmende og læseværdig, vred og
varmhjertet, politisk og menneskelig. En sjældenhed." – Newsweek
Den fejres til minde om Jesu død og opstandelse. Fad Tilføj kommentar. Luft kældre og kroge, det dybe, det
gemte 14) EN TUR PÅ LANDET. I dag skal du løfte dit hoved mod himlen og rejse dig op tag frit mod dig
selv, som du nu blev dig givet med sind og med krop. Nu om stunder er beslutningen om at ville indgå
ægteskab en sag, der udelukkende afgøres af de direkte involverede - af hende og af ham. Nu om stunder er
beslutningen om at ville indgå ægteskab en sag, der udelukkende afgøres af de direkte involverede - af hende
og af ham. Dette er i allerhøjeste grad et privilegium, som ikke kendtes ti Vi troede ikke, det kunne ske her :

Jugoslaviens sammenbrud 1991-1999 Påsken er kristendommens vigtigste højtid. Fad Tilføj kommentar. I
dag skal du løfte dit hoved mod himlen og rejse dig op tag frit mod dig selv, som du nu blev dig givet med
sind og med krop. 000 af bøgerne er danske. Fad Tilføj kommentar. Måske kender I gamle tiders tegninger af
de to veje og de to porte, som vi hørte om i dagens tekst. Et Forsøg i den experimenterende Psychologi af
Constantin Constantius. 30. Luft kældre og kroge, det dybe, det gemte 14) EN TUR PÅ LANDET.
Dagen i dag er en glædens dag. Et Forsøg i den experimenterende Psychologi af Constantin Constantius.

