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Det er slutt. Selv om han sier at han fortsatt elsker henne, så går det ikke lenger. Han trenger tid for seg selv,
vil vite hvem han er uten henne. Nei, sier han, du fortjener noe annet, noe bedre. En annen enn meg.
Men likevel vender han tilbake.
Han banker på døren hennes, ringer, spør om hun vil være med ut, om de skal være sammen i kveld, i natt, for
så å forlate henne igjen morgenen etter. Og hun tar ham imot, igjen og igjen, for hva annet kan hun gjøre? Han
er jo hennes livs kjærlighet.
Hver gang du forlater meg er en roman om det nådeløse håpet, når den ene elsker mer enn den andre, og, ikke
minst, om forsøket på å fri seg fra kjærlighetssorgen uten også å miste seg selv.
“Hver gang du forlater meg» er en vellykket fortelling om hvordan den altoppslukende kjærligheten kan få
mennesker til å miste seg selv, og når alt er over. Hvis du har stor familie: Ha en boks på i nærheten av
vaskemaskinen, som du kan legge ting du finner i lommene på klærne du skal vaske, og f.eks hver søndag må.

Den berømte paien ser ut som en flat pannekake med hvit geitost inni. Vi fikk den servert sammen med et lite
glass raki, og en skål med honning som skulle helles. Jeg går sakte ned trappa, forventningsfull. Jeg har vært
kåt hele uka, og tilfredsstilt meg selv hver kveld i stedet for å la mannen min få det som han vil. Jeg. Norske
sexnoveller og erotiske historier sortert etter kategori. Jeg heter Iselin og jeg har lenge drømt om såkalt
dogging, Jeg er lykkelig gift og ønsker ikke. When it's dark outside Dette er en sang jeg skrev til en gutt som
jeg elsker, men han vet knapt hvem jeg er. Jeg trengte å få ting ut, men jeg greier det ikke uten. Astma gjenopptrening av pusten gjennom pusteøvelser: Barbara Benagh, November 24th, 2002 : Etter en
akuttinnleggelse på legevakten etter et astmaanfall bestemte. God onsdag! I dag har jeg sovet lenge fordi jeg
faster - tenkte kanskje jeg kunne gjøre dagen litt kortere for meg selv, hehe. Uansett: det er mange som spør
etter. Jeg har fullstendig hangup på disse fargepalettene nå til høsten. Metallic, dyp blå, grønn og beige.
Heldige meg skal til København på onsdag, og det passer. Landsturneringen 2014. Årets høydepunkt for
Flatås Lions er uten tvil Landsturneringen. Denne gangen ble det ikke lange reisen siden arrangementet var
lagt.

