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“Hvordan var det i begyndelsen? spurgte den mindste. “Hvordan mener du helt præcis? ville den største vide.
“Vores begyndelse! sagde den mindste. Hvordan begyndte det med os? “Pludselig var du her. Og du kiggede
på mig og ... BAAAAANG, så var kærligheden der. Så stor, at der slet ikke er plads til inden i mig. En lille
filosofisk billedbog om kærlighed. Om hvad det vil sige at elske hinanden. Den mindste og den største taler
sammen om kærligheden og deres relation.
Og om at forny kærligheden. En bog, der relevant for både den mindste og den største. Fordi både store og
små har brug for kærlighed.
04. Denne blog hører sammen med bogen “Hvem er du utro. Velkommen til Andelslandsbyen Nyvang`s
nyhedsavis. Når man blir pensjonist, pleier mange å trappe ned sin arbeidskarriere og fokusere mer på kaffe
og kaker. Det er meget let, du udfylder en formular, den sendes til en række forskellige håndværkere. Bogen
behandler emnet utroskab set i det lys at halvdelen af os tilsyneladende er eller har været en partner utro, og
foreslår at tiden måske er inde til at finde andre samlivsformer end monogami. Hvis man kikke på alle mulig
forskellige undersøgelser der er gjort indenfor rygning og de skadelige virkninger det har haft på vores friheds
følelse. ' Har du glemt koden til din iPad eller iPhone - eller er enheden blevet slået fra fordi du har indtastet
en forkert kode for mange gange. Toldkrigen mellem USA og Kina betyder, at der kræves licens ved import
af visse aluminiumsprodukter fra lande uden for EU. Tolddkrigen medfører krav om importlicens for
aluminium. Læs hvad andre skriver: Tja det er jo mange år siden, s. ' Har du glemt koden til din iPad eller

iPhone - eller er enheden blevet slået fra fordi du har indtastet en forkert kode for mange gange.
Dating for dig, der er single og træt af at spilde tiden. Hvis man kikke på alle mulig forskellige
undersøgelser der er gjort indenfor rygning og de skadelige virkninger det har haft på vores friheds følelse.
Altså dating der vedrører gaydating, også gerne søgt som fyr søger fyr. Det eneste du evt. – en anderledes
bog om kærlighed og utroskab”.

