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Roy Jacobsens noveller er fulle av overraskelser, og etterlater seg gjerne et gåtefullt punkt som fortsetter å
ulme og utfordre.
Si unnskyld inneholder tretten utvalgte noveller, og viser hans litterære mesterskap også innenfor kortformen.
"Det er ingen fare med å bli gammel, når man har en slik arvtager."
Kjell Askildsen

5 modige grep for å si unnskyld på en troverdig måte!. ”Sorry seems to be the hardest word” synger Elton
John.
Det er interessant å observere hvor mange.
UNNSKYLD: Du skal ikke undervurdere viktigheten av å si unnskyld. Det har nemlig mye å si for å

opprettholde gode relasjoner. Foto: Scanpix/NTB Det er ikke alltid like lett å be om unnskyldning. Her er 5
ting du bør huske på. Noen ganger er det viktig å si unnskyld. Problemet er at dette i stor grad. – Det er veldig
viktig at voksne kan si unnskyld. Har de tatt feil eller gjort noen urett, skal de innrømme det, mener
barnepsykolog Willy-Tore Mørch ved. Si unnskyld (Innbundet) av forfatter Roy Jacobsen.
Noveller. Pris kr 349. Bla i boka. Se flere bøker fra Roy Jacobsen. Kjøp 'Si unnskyld, tretten utvalgte
noveller' av Roy Jacobsen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige:
Innbundet, E-bok, Heftet.
hvordan skal jeg si unnskyld til eller eventuelt si jeg kondolerer fordi han nettopp har mistet moren sin? jeg
og han har på en måte et spesielt forhold så hvordan. Sterke mennesker, det er det vi er.
Enten vi takler det så bra eller ikke, så er vi sterk på hver vår måte. Jeg har fått noen meldinger i kveld, etter
premieren. Først og fremst: Det viktigste når du skal si unnskyld er å lytte: Det er kanskje en uvanlig påstand.
Men det er helt klart min erfaring: Har du gjort noe galt og. – Unnskyld, sier vi for å få tilgivelse når vi
skjønner at vi har gjort eller sagt noe vi ikke burde. Dette er godt innarbeidet i vår kultur, men er det noen.

