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Torleif var hvit i ansiktet, øynene hans var svarte av hat.
Kristin kjente et voldsomt sinne av de stygge ordene hans. Et øyeblikk glemte hun redselen.
- Hvordan våger du å kalle barnet for horunge? Hva slags lort av et menneske er du? hylte hun.
Kristin stirret på ham, et øyeblikk fikk hun lyst til å slå tilbake, men besinnet seg. Det ville ikke føre noe godt
med seg. I stedet sa hun lavt:
- Kaller du barnet mitt for horunge en gang til, så går jeg fra deg. Og jeg skal sørge for at alle i bygda får vite
hva du har gjort.
Kristin kneiste med hodet og stirret nedlatende på Torleif.
- Jeg vet at du snart er konkurs, Torleif. Hva om Lars også fikk vite hvor dårlig det står til her?
Psykopati er mange ting. Det er ondskap. Det er manglende selvinnsikt og manglende identitet. Det er
manglende sympati og langt på vei også empati. FARLIG: En russebuss ble natt til onsdag stoppet av politiet med 30 personer for mange om bord. Det bekymrer politiet.

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX.
NYHETER. Besøk Christian Paaskes BLOGG Aktuelle emner: Samfunnskritikk, selvutvikling, spiritualitet,
helse, astrologi m.m. Les mer Astrologisk rådgivning Profetisk ressursside for Norge og Norden Forakt ikke
profetord, men prøv alt og hold fast på det gode. 1. Tess 5:21 Hva skjedde? Det er ikke behagelig å bli holdt
utenfor, og i hvert fall ikke når man begynner på ny skole og fort blir anklaget for noe man ikke har gjort.
Kjøp spennende strikkemønster og last direkte ned til ditt nettbrett eller pc. Her finner du alle Jorids populære
strikkemønstre på ett sted. Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater av Knut Hamsun og mer
enn 3225 andre forfattere. Den sanne humor springer ikke mer ut av hodet enn av hjertet. Den er ikke forakt,
dens kjerne er kjærlighet. Utekatter lever farlig. Før du anskaffer deg katt, må du sette deg inn i en katts
adferd, behov og væremåte. Kunnskap om dette kan sikre din katt mot mishandling. Kondomer til
Tysklandsbrigaden. I saker som gjaldt seksualmoral og livssyn kom det i de første etterkrigsårene ofte til
kraftige sammenstøt mellom for eksempel.

