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Anna Mannheimer har varit gift med Peter Apelgren ett decennium och nu bjuder hon generöst på scener ur
sitt äktenskap. Detta är en bok om konsten att leva tillsammans med någon man älskar och att arbeta
tillsammans med någon man är gift med.
Anna Mannheimer lotsar oss genom vardagslivet som gift och hon väjer inte för något.
Hur är det som samlare att bo ihop med en slängare? Hur sjutton ska man gräla när båda är fruktansvärt
konflikträdda? Och hur hinner man både umgås med sina barn, sova och dessutom ha sex?
Med underhållande ögonblicksbilder, personliga berättelser från deras gemensamma scenprojekt och
avväpnande skildringar visar Anna Mannheimer att det krävs en hel del humor och självdistans för att få en
relation att hålla i längden.
Jeg føler meg utlevert. I detaljer om mitt liv, mitt samliv og mine relasjoner.

Mitt navn er Lisa Slaaen Rørvik, jeg er 22år. Jeg kommer til å blogge om min kampen om å bli frisk, fra en
alvorlig spiseforstyrrelse som heter anoreksia.
Norges nettavis og portal for helhetlig helse, innsikt og livsglede. Alt på ett sted. Nyheter, artikler, forskning,
skoler, utdanning, og kurs. Trening, kosthold og. Siren Winjor. 47, Kristiansand. Mor, fostermor,
barnevernsarbeider, skribent og tenker. Kristiansander med en sterk tro på menneskemøter og levde liv. Craig
Ewert lot seg filme mens han tok sitt eget liv på aktiv dødshjelp-klinikken Dignitas i Sveits. Sjef i eget liv er
en forenklet økonomisk modell. Beregningene kan avvike fra finansinstitusjoners og offentlige etaters egne
beregninger. 2 dager til juleferien Har opplevd litt av hvert i livet på godt og vondt, og har etter mange år med
rus og psykiatri endelig begynt å komme med til hektene igjen. 18 år Ei kort historie om forventningar til å bli
18 år og den endelege dagen. Tankar og følelsar som kjem fram gjennom hovudpersonen. Bokmål Her er
bloggen min, den er ikke så veldig aktiv, men den tar for seg en del viktige elementer!!! mølleren Aremark,
Østfold, Norway Møllerens hus er en gave-, interiør-, og klesbutikk og kafé som ligger i Strømsfoss i Aremark
kommune.

