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En roman om søsteren til Sigmund Freud, Adolfina, og om oppveksten og livet hennes i en litt spesiell familie.
Da Sigmund Freud fikk anledning til å dra til London i 1938, valgte han ikke å ta med seg med seg sine fire
søstre. Adolfina, Paulina, Marie og Rosa ble igjen i Wien. Alle endte sine liv i en konsentrasjonsleir noen få år
senere.
Men Smilevskis roman har sitt sentrum et annet sted. Den sirkler rundt Adolfina, rundt hennes tidlige
opplevelser og hennes møter bl.a.
med søstrene til Franz Kafka og Gustav Klimt. Vi får også innblikk i hennes mildt sagt tilspissede forhold til
sin egen mor og i hennes erfaringer med kjærligheten, sykehuset og depresjonen.
Makedonske Smilevski skriver i en lett drømmeaktig og billedskapende stil. Biter fra den virkelige, sanne
historien om familien Freud flettes med en annen, antydet historie og skaper en sorgvakker, suggererende
romantekst. Boka er under oversettelse til 30 språk.
Sigmund Freuds psykoanalyse ses på som en av de viktigste tankestrømningene på 1900-tallet. Men de
medisinske og psykologiske fagmiljøene ved universitetene har. Psykodynamisk og psykoanalytisk
tilnærming. Forsvarsmekanismer eller ego-forsvar har røtter tilbake til Sigmund Freud og psykoanalysen.
Siden Freuds tid har hans. Kate og Gerry McCann sier de fremdeles har håp om å bli gjenforent med datteren

som forsvant for nesten ti år siden. Ti vonde år Fremdeles kan ingen. Hvilket dyr er du? Mange vil svare katt
eller hund. Men nå er ulven i ferd med å gjenerobre vår indre fauna. Ulven lusker rundt i litteraturen. Den.
Særemne om Knut Hamsun Særemne som tar for seg bøkene Sult, Victoria og Markens grøde. Ser også på
Knut Hamsuns betydning for dagens moderne litteratur. Sammendrag av boken Psykologi 1. Kap 5 Behov og
emosjoner. Behov og emosjoner er sentrale i menneskets utvikling og er en del av grunnlaget for adferden vår.

