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Bogen handler om Lisa på 13 år, der bor med sin mor og sin kat Columbus. Lisa spiller guitar og Minecraft.
Og så lider hun af angst.Lisa får ofte pludselige angstanfald, både derhjemme og i skolen. Hun er følsom over
for høje lyde, uventede situationer, og når der stilles for mange krav til hende. I skolen er det
sundhedsplejersken Sofie, der tager sig af hende, når hun har det værst. Derhjemme er det hendes forstående
og tålmodige mor, der forsøger at hjælpe.
I bogen beskrives Lisas kontakt med det børn- og ungdomspsykiatriske center, BUC. Her møder Lisa
klassekammeraten Alice, der har ADHD. Alice var hovedpersonen i de to foregående bøger i serien, Sejt med
ADHD og Jeg har ADHD. Pigerne bliver hurtigt venner og finder styrke i hinandens selskab. Ideen med denne
bog, er at sætte fokus på og øge bevidstheden om børn og unge, der lider af angst.
Bogen er tænkt som en støtte - både til angstramte børn og til deres bekymrede forældre og lærere, som har
brug for at vide mere om, hvordan hverdagens udfordringer opleves, når man lider af angst.
45 et indslag om cuddling i 'Aftenshowet' på DR - det handler egentlig om professionel lindring af hudsult og i
dag ser jeg i en gratisavis, at der slås på tromme for at 'stikke snuden frem', hvis man har en stor en af slagsen
og det ved. Inden vi går helt i gang med denne liste på klassiske tegn på utroskab, som jeg oftest er stødt på i
min sexolog og parterapi praksis, er der en ting, jeg er nødt til at italesætte. 1. 24. Jo Nesbøs legendariske

drabsefterforsker Harry Hole vender tilbage i romanen Tørst, som er den 11. En bog med små noveller og
historier om os mennesker - vores længsler,drømme, ensomhed, sårbarhed - fortalt med stor kærlighed og med
et blik for livets absurditeter og humor. Denne side er blot en simpel liste med de bøger vi har på siden indtil
nu.
P. m. Dit sted på nettet med erotiske historier.
Og om aldersforskel denne gang.
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