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Jeanette Winterson går tett inn på sitt eget liv i denne selvbiografien. Hun ga en versjon av oppveksten i
debutromanen "Ikke bare appelsiner", som var en internasjonal bestselger, prisbelønt som bok og senere som
TV-serie. Nå våger hun enda mer. Det handler om å vokse opp som adoptivbarn i en strengt religiøs familie,
med en adoptivmor i daglig kamp mot det meste i verden - ikke minst Djevelen og sex i alle former.
Fru Wintersons regime er overveldende og vanvittig. Revolveren ligger i skuffen, bøker er forbudt, Jeanette
stenges ute på trappa hele natten, eller inne i kullkjelleren, ved tegn på ulydighet. Når hun forelsker seg i en
jente i menigheten og det oppdages, blir hun kastet ut av hjemmet. Jeanette er 16 år og velger kjærligheten.
Men tiden i dette hjemmet har også gitt Jeanette styrke. Hun er trent i å yte motstand for å overleve. I skjul har
hun lest seg gjennom mesteparten av den engelske litteraturen på biblioteket. Hun går sine egne veier. Hun
skriver og blir en anerkjent forfatter. Etter et sammenbrudd bestemmer hun seg for å søke etter sin biologiske
mor.
Jeg vet at det er fyfy å være optimistisk til utseendet i dagens samfunn, men jeg ser ingenting galt i å gjøre det

såfremt det ikke blir narsissistisk. Frihet og mot til å være deg selv. Foto: Eric Edmeades coacher meg fra
scenen. Han er ærlig og tydelig i sin feedback og dette er noe av grunnen til at jeg. Katters atferd Stedsans hos
katt Hva gjør man når katten ikke bruker kattetoalettet? Om ureinslighet/urinmarkering hos katter Villkatter og
tamkatter Ukas tema i Trekant er aldersforskjell, der det handler om hvor mye aldersforskjell betyr, både
følelsesmessig og seksuelt.
Les også: Alle har jo sex! 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. Etter 2 år ‘lykkelig’ uvitende om at
en nær ‘venn’ har brukt sin tid på og sverte meg for alle mine nærmeste venner, familie og omgangskrets
smalt. 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. 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. Du har
alltid dagen som kalles i morgen Handler om en dame som bor sammen med en mann som slår henne, og
barnet hennes.
Historien handler om hvordan hun tar og hva. Psykopati er mange ting. Det er ondskap. Det er manglende
selvinnsikt og manglende identitet. Det er manglende sympati og langt på vei også empati.

