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The new novel from the author of Beloved The past has a hold like no other...
Sweetness wants to love her child, Bride, but she struggles to love her as a mother should. Bride, now
glamorous, grown up, ebony-black and panther-like, wants to love her man, Booker, but she finds herself
betrayed by a moment in her past, a moment borne of a desperate burn for the love of her mother.
Booker cannot fathom Bride's depths, with his own love-lorn past bending him out of shape. Can they find a
way through the damage wrought on their blameless childhood souls, to light and happiness, free from pain?
Toni Morrison's fierce and provocative new novel exposes the damage adults wreak on children, and how this
echoes through the generations.
Fra atferdsregulering til trygg tilknytning. Fra ”du er flink” til ”du er god”. Fra oppdragelse til kjærlighet. Fra
”time-out” til ”time-in”.
Velkommen til min hjemmeside ! Willkommen, Bienvenu, Welcome ! Marianne Haslev Skånland Bli med og
lag sporveiskunst sammen med Barnekunstmuseet, Sporveien Oslo og gatekunstner Eric Ness Christiansen på

Miniøya! I fjor var Sporveiskunst på Miniøya. Velkommen til Nordens største psykisk helse konferanse
Schizofrenidagene 6.
-10. november 2017 i Stavanger Forum Miniseminarer. A: Parent-child and family influences in an
evolutionary perspective Jay Belsky, PhD. elevsiden.no er en informasjonstjeneste for foreldre, lærere, ansatte
i PPT og andre som har ansvaret for barn og ungdom i skolealder. Her finner du nærmere 100. Hand and Foot
Turkey Craft. This cute turkey is made from your child's handprints and footprints, cut out of construction
paper. It makes a very nice Thanksgiving. Hvordan kan psykologer bidra i lokalt folkehelsearbeid for å utvikle
god psykisk helse i befolkningen? Kongepar i 25 år: Gratulasjonsprotokoll. Søndag 17. januar var det 25 år
siden Kronprins Harald og Kronprinsesse Sonja ble Norges Kongepar. Forskning på belastende livshendelser
har gjennomgått en betydelig utvikling i de siste tre tiår, fra studier av kumulative virkninger av livshendelser
(målt ved.

