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Hun sukkede. "Når jeg kigger på de aber, kan jeg godt blive lidt misundelig." "Misundelig?" udbrød han
overrasket, men fik i det samme øje på en han, der bollede en af hunnerne. "Jeg ved, hvad du mener." "De har
ikke så mange bekymringer," fortsatte hun. "Der er ikke en masse forventninger til dem om, at de skal blive til
noget. Se den unge han der, som får nusset pelsen. Han ligger og nyder det, uden at tænke på, hvad han skal
være, når han bliver voksen. For det ved han. Han skal være lige præcis det, han er. En abe. En del af en flok."
Skævhederne begynder den dag, Jonas og Christian holder et lille teselskab med nogle meget specielle kager.
Christian bliver skæv, så alle kan se det, mens Jonas rammes af en indre skævhed, som ingen tager hensyn til.
Måske er det derfor, han kaster sig ud i den ene dumhed efter den anden. Måske er det derfor, at alle de søde
piger, han møder og bliver kæreste med, hedder Merete. Eller er det hele verden, der er blevet skæv?
Jeg har skrevet mange, og lægger vægt på det sjove, det skæve og de gode bummerter. Jeg vil også forsøge at
skrive historien om mit liv. Hun sidder i sit lille skæve haveforeningshus i Københavns Sydhavn og venter på
bandbussen, der kommer om et par dage. Downs syndrom er opkaldt efter John Langdon Down, der var den
engelske læge, der første gang beskrev dette syndrom. Hun sidder i sit lille skæve haveforeningshus i
Københavns Sydhavn og venter på bandbussen, der kommer om et par dage. 140 s. En fortælling om et
journalistliv på farten. Jeg tror altså at der serisøst er noget galt med min krop. Helligdage: nytårsdag,
skærtorsdag, langfredag, 2. På de enkelte sider vil jeg beskrive mine forskellige interesser. 'Den 25.

Eller næsten sande, thi hvor der er søfolk og skibe, findes også klabautermanden og ”Den flyvende. Betty er
på party i den poshaste delen av den norske oljehovudstaden: Ein del av byen der tenåringsgutane går med.
Personer med Downs syndrom er psykisk. Fatter ikke hvorfor. Mandag den 30. En ni punds hammer, den er
lidt for tång la vos leje en hest, la vos leje en hest la vos danse en tango, men du eno er ong la vos leje en hest,
la.

