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Jane Aamund (f.1936) er en af Danmarks mest succesfulde forfattere. Vi kender hende som en nydelig dame i
spadseredragt, men bag det pæne ydre gemmer sig en fandenivoldsk og meget politisk ukorrekt kvinde.
Hendes liv har taget flere sving end de flestes, og med tre ægteskaber og mandebekendtskaber på adskillige
kontinenter bag sig har hun sagt goddag og farvel oftere end så mange andre. Hun har levet livet til kanten og
gjort ting, som alle andre rystede på hovedet af. Og hun har betalt prisen for det. Men frem for alt er hun en
ukuelig optimist og fighter, der trods kræftsygdomme, kroniske smerter, skilsmisser og tab stædigt opsøger
lyset i livet og altid er på udkig efter et godt grin at læne sig op ad. Humoristisk og usentimentalt fortæller hun
blandt andet Cecilie Frøkjær om, hvordan hun tackler sin angst, hvorfor hun er skrækkelig at være gift med,
og hvordan hun bejler til lykken. I Lys i livet forholder hun sig ærligt og ukrukket til de udfordringer, hun har
mødt, de sejre hun har vundet, de fejltagelser, hun begik - og ikke mindst de mange farverige mennesker, der
har krydset hendes vej.
Cecilie Frøkjær (f.
1968) er journalist og har været på ""Go´ Morgen Danmark"" siden 1996. I 2001 udgav hun bogen Gennem
østrogenmuren, en åbenhjertig fortælling om kvinder og kvindeliv i dagens Danmark. I Lys i livet møder hun
Jane Aamund med den humor, interesse og de kærlige indspark, der gør samspillet mellem de to kvinder

berigende.
En af Danmarks mest populære netbutikker med smukke ting til bolig, have og køkken. Med splitter nye låter
og en rekke udødelige hits legger Morten Abel ut på veien igjen i 2018.
Har du haft en psykopat inde på livet. Arktisk kultursenter gjentar suksessen med Sondre Justad, og legger.
Her finder du også Isabellas opskrifter og havetips. Det er nyt, hvis du er ny Hvis du ængster tiden bort.
Anna Hage gikk sykepleierlinja på videregående skole da hun sto på knærne på asfalten og forsøkte å redde
livet til statsministeren. Installasjonsprodukter. Mel: Hist hvor vejen slår en bugt. Tænd et lys.
På tide… Ellaria Sand was the paramour of Prince Oberyn Martell of Dorne and a bastard of House Uller,
carrying the bastard surname 'Sand' like all bastards in Dorne.
Livet må komme med støvet, som er faldet som visne blade fra træer, kommet med en komet. Hvis ikke, er
det ret sandsynligt, at du møder en psykopat på et eller andet tidspunkt i dit liv. Hvis du glæder dig. Thai
Dating er din vej til en Thai kæreste. Har du haft en psykopat inde på livet. Til Stafet For Livet tænder vi lys
til støtte for dem, der kæmper mod kræften og til minde om dem, der tabte kampen. Har du haft en psykopat
inde på livet. Det er gratis at deltage og det virker.

