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Vetle Lid Larssen elsket sin far, Lars Andreas Larssen. Men for å overleve måtte han bekjempe ham.
Det ble en kamp som skulle bringe far og sønn milevis fra hverandre, men også faretruende nær.
Det var den evige kampen mellom far og sønn om dominans, selvhevdelse - og kjærlighet. Inntil døden.
Og enda lenger.
«Hvordan elske en far - og overleve» er en tragisk og humoristisk fortelling om den klassiske konflikten
mellom fedre og sønner. Om hva som skjer når faren din rammes av alzheimer og sakte viskes ut. Om to menn
som aldri greier å snakke sammen før det er for sent.
Nesten.
Å leve er som å elske - all sunn fornuft taler mot det, alle sunne instinkter for det. 2 dager til juleferien Har

opplevd litt av hvert i livet på godt og vondt, og har etter mange år med rus og psykiatri endelig begynt å
komme med til hektene igjen.
Du har alltid dagen som kalles i morgen Handler om en dame som bor sammen med en mann som slår henne,
og barnet hennes. Historien handler om hvordan hun tar og hva. BESTILL BOKEN I DAG. Les Gunn Berits
bok Luftslottet som handler om hvordan det kan være å leve i et dysfunksjonelt forhold, se tegnene og ta noen
grep. Her lukter det godt! Jeg tar ikke for sterkt i når jeg påstår at ni av ti som stikker nesen innom
båtbyggeriet mitt på Kjerringøy, snuser dypt inn, smiler og. Alle låtene fra Skam, samlet i én liste. Her er det
mange SYKE tekster! Statistikken taler IMOT den pushinga av seksualiet denne serien driver med. Flertallet.
Konserter, teater og foredrag på Baroniet Rosendal. The Festival Players from England: The Merry Wives of
Windsor 14.07.
17 19.30 - 15.04.17 13.30, Borggården Kulturformidling «Jeg ville finne ut hvorfor noen utvikler ekstreme
holdninger, og hvordan venner, familie og kolleger reagerer når dette skjer», står det. Ludvig har over 800.
Psykopati er mange ting.
Det er ondskap. Det er manglende selvinnsikt og manglende identitet. Det er manglende sympati og langt på
vei også empati.

