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i vårt hus er det mange rom og du har flytta inn i det mørkeste her sitter jeg og holder deg i hånda og lar
hendene snakke jeg later som om hendene vet noe om deg de sier de vet at det må gå over jeg later som om
hendene mine er fulle av noe som kan få deg til å lyse I Lina Undrum Mariussens debutsamling møter leseren
to unge søstre, to lyse streker i foreldrenes ansikt. Der den ene har åpnet seg for verden, er den andre omsluttet
av et mørke. Innenfor familien, inne i huset, usynlig for andre utspiller det seg et stille, eksistensielt drama.
Utenfor er elva og skogen åsted for andre, ordløse brytninger. Diktene er konkrete, sanselige, utspørrende, og
preget av et sterkt følelsesmessig nærvær. Det handler om å leve og snakke på grensa av det som føles mulig.
Om undringa over ikke å kjenne seg sjøl eller hverandre igjen: Hvem er du nå, og hvem er jeg? Skal vi noen
gang få ligne de vi var?
Da jeg var i München i fjor hadde jeg så mange artige opplevelser og menneskemøter. Derfor har jeg gledet
meg til å komme tilbake. Men er det egentlig en egenskap. Intervallene som gjør deg bedre. Trening: Kortintervaller er viktige, særlig da du spisser formen og skal være i stand til å presse deg maksimalt på
slutten av.

Det var engang en mann som var ute å ferdes. Så kom han langt om lenge til en stor og vakker gård; det var
en herregård så gild at den gjerne kunne ha vært et. Han har akkurat vært med på en seremoni der USAs
president Barack Obama og Colombias president Juan Manuel Santos har tatt hverandre i hånden og snakket.
Psykopati er mange ting. Det er ondskap. Det er manglende selvinnsikt og manglende identitet. Det er
manglende sympati og langt på vei også empati. Boka «KAJAKK» av Øystein Køhn/Harald Rishovd: Kapittel
6) Padleteknikk.
Det hjelper lite å ha verdens beste kajakk om ikke din egen teknikk lar deg utnytte de. Når og hvor skal jeg
registrere meg? Du kan hente startnummer utenfor Skøyen skole fredag 26. mai kl 17.
00-20.00 eller på løpsdagen lørdag 27. mai fra kl 10.00 i. Trivselsområder: Vanlig stokkmaur (Camponotus
herculeanus) forekommer over det meste av landet der det vokser skog. Varmekjær stokkmaur (Camponotus
ligniperdus) er. Ønsker du å hjelpe mennesker med å komme inn i arbeidslivet og lykkes der? Bachelorstudiet
i arbeids- og velferdsfag gir deg spesialkompetanse i HR/personalarbeid. Jeg har skjønt at det er utrolig mange
av dere som reagerte på måten jeg skrev om ororeksi på. Derfor ville jeg bare oppklare dette, sånn at dere
kanskje.

