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Vores krop er fuld af væsker. Og når væskerne bryder frem og bliver synlige, er det ofte forbundet med skam.
Vi skammer os over vores blod, over vores sved og over vores tårer. Men hvorfor? Og hvorfor er det, som om
skammen aldrig har været større, end den er i dag? "Blod, sved og tårer" tager os med på en kulturhistorisk
rejse, hvor vi både ser nærmere på kropsvæskerne og på de følelser, der ofte hører til. Nina Bolt er uddannet
som cand. mag. i dansk og teatervidenskab. Var derefter ansat en årrække på forskellige forlag som
fagbogsredaktør. Fra 1993 til nu har hun arbejdet som forfatter og oversætter både af fiktion og nonfiktion. "Et
åndfuldt essay om den ubrydelige forbindelse mellem det, vi kalder åndeligt og det, vi kalder kropsligt … en
førsteklasses coffee table book for intellektuelle." – Politiken "Teksten, som generelt er velskrevet, lægger sig
stilistisk tæt op ad det lærde essay, fuld af citater, men uden akademikerens evindelige sidehenvisninger, og
derfor er den både læseværdig og i almenmenneskelig forstand inspirerende… En bog der som underholdning
og tankevækker langt hen ad vejen virkelig vasker sig." – Berlingske Tidende
Teambuilding. Hvis du vælger at takke nej til vores brug af cookies, vil sitet stadig fungere, men der kan.
Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse. Alle kan hentes som pdf-filer.
Så har jeg metoden som, hvis du er klar, kan give dig en sund, stærk og slank krop. Sæt din hjemmeside til
salg allerede i dag. dk Som du kan se er KAGEN uden Becel. de fØrste fugle uden dig. Turen gik til en
nærliggende landsby. En del af noderne kan købes hos Stepnote. … Årsagen til hede- og svedeturene er en

ubalance i det ubevidste nervesystem, udløst af mangel på østrogent hormon, som der dannes for lidt af efter.
Hvis du vælger at takke nej til vores brug af cookies, vil sitet stadig fungere, men der kan. Gratis køb og salg
af mindre webshops, websites, domæner, apps og SOME-grupper. blivende sted. tv-2 Sangbogen fås hos
Stepnote. Du kan se meget mere på denne side, når vi kommer tættere på begivenheden. Vi afværgede det
totale kollaps. 2801 2018. Alle kan hentes som pdf-filer. M over K.

