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Du snakker med feil person er serieskaperen Martin Ernstsens dokumentasjon av livet i tegneserier. I korte
episoder produsert fra 2008 til 2014 reflekterer han både over den kreative prosessen bak tegneseriemakeriet
samt viktige og mindre viktige hendelser i privatlivet. Seriene gir humoristiske skråblikk på små øyeblikk i
hverdagen, ofte rare eller kleine episoder, med komisk misere.
Martin Ernstsen debuterte i 2007, og har siden rukket å gi ut seks seriealbum og en barnebok. Hans seneste
tegneserie var barndomsskildringen Eremitt.
Tegneserien er utgitt på svensk, finsk og polsk i tillegg til norsk, og vant prisen for årets vakreste
tegneseriebok 2012.
Rundt 15 000 personer i Norge får hjerneslag hvert år og en tredjedel av disse får afasi i ulik grad. Graden av
afasi varierer, fra ganske lette vansker som. Marie (19) og 40.000 andre har ukjent språkdiagnose: – Jeg
snakker og snakker, men de skjønner ikke hva jeg sier Mange har spurt seg om det var feil å kvitte seg med
Iago Aspas på en sommer der også Suárez ble solgt til Barcelona, og erstatterne het Rickie Lambert. ”Jeg ser
paa den hvide himmel”, skriver Obstfelder i første strofe. Jeget starter altså med blikket høyt hevet og
observerer en lys himmel, dekket av hvite. Cellegift, også kalt cytostatika eller kjemoterapi, er medisiner som

brukes for å bekjempe og drepe kreftcellene. Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor
innenriks, utenriks, sport og kultur Folkeskikk og uskikk på jobben. Konflikter på arbeidsplassen ødelegger
trivsel og arbeidsinnsats. De medfører omplasseringer, sykemeldinger og oppsigelser. I boken ”Gifts differing:
Understanding personality type” gir Isabel Briggs Myers en beskrivelse av ulike personlighetstyper. Briggs
Myers personlighetstest har. Gå til ”Endre skattekort” Usikker på om du må endre skattekortet? Les om når du
bør vurdere å endre skattekortet. Logg inn. Fyll ut lønn, pensjon og betalt. Hold oversikt over
favorittdokumentene og -tavlene dine. Når du ser et dokument i Delve som du vil lagre til senere, klikker du
på bokmerkeikonet for å legge det.

