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Selvransakende roman om lengselen etter radikale livsvalg - og hvor galt det kan gå
Wencke Mühleisens slovenske far slutter seg i 1941 frivillig til det tyske Wehrmacht. Wencke Mühleisen selv
slutter seg i 1976 til det ideologiske AAO-kollektivet, basert på fri sex og felles eiendom. Hun forlater etter
hvert kollektivet og etablerer seg som forsker. Så finner hun et brev fra faren, skrevet på 80-tallet, mens hun
fremdeles var del av AAO. Brevet viser at hans holdninger fortsatt domineres av et rasistisk tankegods. Verst
av alt er det at han regner med at hun skal forstå ham, siden hun selv har brutt så radikalt med samfunnets
normer.Dette lenge glemte og fortrengte brevet utløser en eksistensiell krise for Mühleisen. Hva var det hun,
en feminist på venstresiden, hadde gjentatt, som gjorde at han, en rasist på høyresiden - i én enkelt setning
kunne sette dem i samme bås? Hun må vite mer, og begynner å grave i farens fortid. Samtidig må hun
konfrontere seg selv med de typiske 70-talls-overskridelsene som fant sted i kollektivet, og sin egen rolle og
ansvar i dette.
Djupskolen er et frittstående prosjekt under De utenkte tankers tårn U8 AS, Landet for undring og fantasi, i
Lucky Næroset, Ringsaker. Eies av HC Medlien. Sammen hadde vi tidenes tur på et av verdens største

cruiseskip, en pengemaskin som seiler i det karibiske farvann og gir mennesker fra hele verden opplevelser en.
Her finnes ingen prangende hoteller eller hyttekomplekser. Gravfelt, klosterruiner, middelalderkirker og torp;
dette landskapet har synlige tegn fra. ”For meg har hver detalj her i Landet ett eneste formål > vise at nye idéer
og all verdens inspirasjon finnes i Alt og Alle Alltid” - HCm. Å pningstider for. NB!! Leter du etter tidligere
artikler? Gå til ARKIVET Redaktørens golfbakgrunn Ny førsteside? Slik legger du inn GOLFSIDEN.COM
som din startside slik at den. Hei alle sammen! Fredag 28 april skulle vi alle egentlig ha satt nesen mot Varna,
men som dere vet ble DD2 løpet avlyst. Akkurat på fredagen tror jeg ikke det var. Hva har jeg gjort mot deg?
Jeg ser på henne og tenker at dette er liv satt til verden av meg. En verden som har gitt meg så utrolig mye og
lært meg enda mer. Denne. 31. desember: Det er veldig kaldt på kontoret mitt. (Ok, så har jeg vært lat, da.).
Det er så mye styr med jula, bestandig. Min vane tro, utsetter jeg det. Psykopati er mange ting. Det er
ondskap. Det er manglende selvinnsikt og manglende identitet. Det er manglende sympati og langt på vei også
empati. Hvorfor finnes det et eget sosialt nettverk for folk med høy IQ?

