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Den 20-årige livsglade direktørdatter Merete Kramer er hovedpersonen i Else Fabers roman "Men størst er
kærligheden". Gennem hende får vi indblik i provinsbyens stille ro og storbyens hektiske liv, i
kærlighedslivets forskellige afskygninger og i menneskers udslag af letsind, had og drømmesyge."Men størst
er kærligheden" er en bog, der, samtidig med at den underholder, giver indblik i mange af de menneskelige
forhold, man ofte møder, men ikke altid forstår.Else Faber blev født i år 1900 i København. Hun blev student i
1919 og arbejdede derefter i nogle år som kontorist, men hun ville være skribent og kom til at arbejde som
redaktør, journalist og oversætter. I 1943 debuterede hun som forfatter og skrev derefter en lang række bøger
til både voksne og børn samt flere populære radiohørespil. Else Faber døde i 1988.
En dag kommer det. Overdådigt i sin mængde og kraftfuldt, uanset størrelse. Jeg har ikke haft observeret
ham over en længere periode, men sagen er den, at jeg hele tiden, mens vi har været sammen (2-3 år) har lagt
mærke til, at han ikke forstår mig, når jeg er ked af det. Danteater Digital er en abonnementsløsning, der giver
skoler digital adgang til alle vores skuespil for børn og unge. 9. Åbner vores ører, løser vores tunger. PH *
It's lonely at the top, but you eat better. Det er altid så nemt at pege fingre af andre. Den der ongoing
territorialafpisning mellem bilister og cyklister om, hvem der har mest ret til at være på vejene er for dum, og
jeg blev bare så gal på dig over, at du – selvom jeg kører 55, hvor man må køre 60 og skraber sneen. Det er
altid så nemt at pege fingre af andre. Giver os kraft og grundlag for de varmest tænkelige forestillinger om det
at være menneske. TV 2 PLAY får nyt indhold hver eneste dag, så hold øje med om der kommer noget der
passer lige til dig i vores nyhedsbrev og på Facebook. Vil du ikke nok få noget lys på. Vagn Steen *

Forargelsen er den billigste form for vellyst. Det er altid så nemt at pege fingre af andre. Vi hjælper dig med
en hurtig og effektiv behandling og du kan tilmed være anonym hvis du ønsker det. Men det er en god
leveregel at begynde med sig selv. Enya har sære øjne.

