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Det dér og dét der er en roman om en ung kvinde, hendes barndom og opvækst, et langstrakt sygdomsforløb
og det, der følger. Det er en fortællling om en familie, om usagtheder og afmagt og om at være splittet mellem
intellekt og følelser i en grad, så begge synes at komme til kort. Fortællingen veksler mellem en jeg-fortællers
poetiske indre, barndommens tanker og drømme og nøgterne uddrag fra en virkelig psykiatrisk journal.
Romanens jeg-fortæller beslutter sig for at ændre sig selv og sit liv. Hun er lige blevet student, verden ligger
åben, hun har en sød kæreste og vil leve livet fuldt ud. Men hun er utilfreds med sin krop og vil tabe sig. På
kun ni måneder taber hun 40 kg. Hun bliver indlagt blandt dødssyge kræftpatienter og aidsramte, udskrives til
sit eget selskab og begynder at læse på universitetet, hvor hun motionerer, lever på en sten om dagen og
overspiser om natten. Efter uddannelse som bibliotekar flytter hun til Aarhus, tilknyttes Center for
Spiseforstyrrelser og gennemgår et langvarigt behandlingsforløb. Gennem samvær med forældrene oprulles
hendes historie og barndom, forbudte tanker, ’ked af det-hed’ som ikke måtte italesættes, lærere, der ikke
forstod hendes tanker. Superbegavet og altid foran, men samtidig uindpasselig og helt sin egen.
29. Min søster var 10 år ældre end jeg og altså 23, så jeg var det … Også børn, der ikke bor sammen med
deres biologiske forældre, har krav på en tryg base, hvor voksne hjælper dem med at lære og udvikle sig. Læs

og stem på frække sexhistorier, sexnoveller og sjofle historier og noveller. Der er hjælp at hente uanset om
det er arbejdet, familien eller noget tredje, der stresser. Nægtet adgang og advarsel om tilhold. MADSEN er
tyk urolig og rødmosset ligesom. Læs og stem på frække sexhistorier, sexnoveller og sjofle historier og
noveller. 03. 03. Tom E 2004-04-29: Har et problem med bilen. v1 I de dage træder Johannes Døber frem og
prædiker i Judæas ørken: v2 »Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær. nemlig rust. Den har tatt godt tak i
ramma og bakre deler av kanalene, men mange steder er det så å … Gratis erotiske historier, noveller og
tekster. Med sin deltagelse i den seneste udgave af Toppen af Poppen og de anmelderroste
ungdomserindringer, ’Til grænsen’ og efter det vellykkede samarbejde i KrebsFalch er Michael Falch så
meget i vælten, som har ikke har været det siden sin vilde ungdom.
Tom E 2004-04-29: Har et problem med bilen. 03. Lad os nu sige og skrive det, som det er. Bibi kiggede
forbi huset her til eftermiddag, for om hun ind ad vinduerne kunne se, hvad det er HusCompagniet så ihærdigt
vil skjule for os. Det er i virkeligheden ikke svært, og det bliver ikke endnu lettere i morgen.

