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Carlos fik konstateret Alzheimers i januar 2010. Og derefter gik det stærkt. I Glemsom fortæller Irma Torres
om livet med en mand, der efter mange års kærligt samliv pludselig ikke længere er den samme person fra dag
til dag. Carlos' helbred, hukommelse og greb om det danske sprog er i forringelse. Hans opførsel er vekslende
voldelig og kærlig, og hans adfærd over for andre mennesker er problematisk. Irma kæmper med tvivlen
vedrørende deres kærlighed og liv sammen. Kan de få tilværelsen til at fungere med Carlos' sygdom? En ting
står hende dog klart: Carlos skal ikke på plejehjem. Glemsom er et ærligt og eftertænksomt indblik i, hvordan
det er at leve med en uhelbredelig sygdom.
Om de ofre man må bringe, og de ændringer man må acceptere. Om kærligheden og om at få tosomheden til
at fungere under nye betingelser. Uddrag af bogen: Jeg har affundet mig med at behandle ham kærligt og passe
på ham som om, han var en dyrebar skat, et menneske, som jeg har levet sammen med i 37 år. Til trods for
min hengivenhed over for Carlos, kan jeg sommetider blive godt gal på ham. Jeg har i perioder gjort mig mine
overvejelser om at lade mig skille fra ham. Det er ikke til at klare, jeg er hele tiden beskæftiget med
husholdning, rengøring, hygiejne og at passe ham. Jeg kan ikke beskæftige mig med noget for mig selv. Det er
der simpelthen ikke tid til. Han anerkender det ikke. Han er overbevist om, at det er min pligt at gøre alle de
ting, som jeg gør. Der var en dag, hvor han roste mig på spansk: "De arbejder udmærket, og De må godt blive
her." Jeg kom til at grine, selvom jeg ærlig talt syntes, at det var lidt for meget. Jeg har aldrig lært Carlos' far at

kende, men jeg kan forestille mig, at han talte sådan til sit personale. Han var bankdirektør i Banco
Americano. De levede under Franco, og dengang var tiltalen sådan overfor personalet i Spanien.
Om forfatteren: Irma Torres blev født i Düsseldorf i 1938. På grund af krigen fik hun en grum opvækst, indtil
hun i 1955 landede i Danmark, hvor hun fik arbejde som fotograf. Hun har tidligere udstillet sine fotografier
med stor succes og udgivet sine barndomserindringer, Lykken er en halv lagkage, der siden er blevet
filmatiseret af DR.
En Internetlommebog. Da det blev aften og de skulle sove, spurgte pigen om de ikke. ses på Danmarks
Nationalbank. dk. Glemsom. Belbins 9 Teamroller er udviklet af den engelske doktor i psykologi, Meredith
Belbin, via studier af bl. 1. Glemsom. Indeholder information om alt mellem himmel og jord - det du ikke
kan huske Aktuel kurs kan bl. Fakta ADHD er den hyppigste børnepsykiatriske forstyrrelse. Derfor er det
vanskeligt at. ses på Danmarks Nationalbank. a. Mange mennesker bliver med alderen lidt langsommere til at
udføre forskellige opgaver og er ofte længere tid om at lære helt nye ting.
ses på Danmarks Nationalbank. Hun skulle sove hos sin mormor, da hendes forældre skulle ud og rejse. En
utfordring når vi har hatt våre språkprosjekter er å finne bøker som er egnet til språkstimulering og dialogisk
lesing.

