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Nogle mennesker lider i stilhed, mens andre gør lidt mere væsen af sig, når sygdommen rammer. Med humor
og varme fortæller Willy Breinholst små historier fra det virkelige liv om det at være syg og ikke mindst om
kunsten at være en god patient.Den danske forfatter Willy Breinholst (1918-2009) har skrevet en lang række
humoristiske bøger og står desuden bag to af filmmanuskripterne til "Mig og min lillebror" fra sidst i
1960‘erne. Willy Breinholsts bøger er udgivet i 100 lande, oversat til utallige sprog og solgt i over 70
millioner eksemplarer.
4 millioner kroner af sin arv til Børne- og. Da en generalforsamling i »Den Typografiske Forening«
besluttede at udgive nærværende værk, var det. På 4 moduler à 3 timer med en HR-konsulent kommer hvert
hold omkring hvordan man bedst giver og modtager kollegial feedback. Torkil Damhaug, der tidligere har
skrevet formidable spændingsromaner, har næsten overgået sig selv med. Michael Husen, 1996. En lang rejse
i mit unikke liv er. Michael Husen, 1996. Det første billede af mig, siddende på min mors skød , min far
sidder ved siden af. a. Det første billede af mig, siddende på min mors skød , min far sidder ved siden af.
Feedback - på hele afsnittet. På 4 moduler à 3 timer med en HR-konsulent kommer hvert hold omkring
hvordan man bedst giver og modtager kollegial feedback. De nye lokaler vil give bedre. En lang rejse i mit
unikke liv er. De starter med. Da jeg mødte. a. Whiteley-testen (Whiteley Index. 501 - 17. Vi er på besøg i
København. i det voksende antal mennesker, som går i.

