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Boken henvender seg til unge som ønsker å få en god ungdomstid - og til voksne som ønsker å forstå de unge
og ungdomskulturen. Vittorino Andreoli er en av Italias fremste psykiatere. Han har også vært professor i
generell psykologi og i barne- og ungdomspsykologi. Med denne boken vil han stimulere de unge til å gjøre
det beste ut av ungdomstiden, samt øke foreldres forståelse for hvordan de best kan støtte dem. I Italia er
boken hittil solgt i 178.000 eksemplarer. Den er solgt til 10 land. "Dette er en inspirerende bok. Den stiller
viktige eksistensielle spørsmål om de unges situasjon i dagens samfunn." Kristin Heyerdahl, overlege i barneog ungdomspsykiatri.
DIBS gjør det enkelt og sikkert å ta betalt på nettet. 15.000 kunder i Norden har valgt vår betalingsløsning og
vi tilbyr over 40 betalingsmåter. Kontakt oss i dag! På idylliske Storøy gård ved Rørholtfjorden i Telemark har
12 norske kjendiser nettopp flyttet inn. I flere uker skal de være isolert fra sin normale.
Girl Power akademi. Konnerud fotball gir nå jentene mellom 12 og 15 år et ekstratilbud. Vi ønsker å dra i
gang et Girl Power akademi, som skal være et. Ny nødvarsling fra kjøretøy skal mottas av 110-sentralene.
Regjeringen har besluttet at brannvesenets 110-sentraler skal være mottakssentral i Norge for det. Kjønn vs
kjønnsidentitet vs kjønnsskifte vs seksuell orientering vs født i feil kropp vs homofil vs lesbisk vs noe et sted
midt i mellom. Det kan fort bli en del. Når man skal vurdere hvem som eier en eiendel, skal det ikke bare
legges vekt på hvem som har betalt for den. Det skal også legges vekt på den annens eventuelle. Fagforbundet

er LOs største forbund, med over 350 000 medlemmer. Vi har en stor kunnskapsdatabase om arbeidslivet. Her
finner du svar på de mest vanlige spørsmålene.
Alle som ikke har barn eller barnebarn, bør skrive testament hvis de ønsker at arven skal bli fordelt annerledes
enn det arveloven bestemmer. 10 gode råd ved blodgiving; Før du gir blod; Etter at du har gitt blod; Hva skjer
ved uhell; Hvilke prøver blir tatt; Spørsmål og svar; Kan jeg gi blod hvis. Eidene på Tjøme, Merket i Valdres
og Haraldvigen utenfor Kristiansand tilbyr kurs-, ferie-, fritidsopphold for hovedsaklig grupper. På Eidene kan
du også bestille.

