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Allan Olsen slog igennem med et brag i sit første møde med den danske offentlighed. Som 17-årig
glarmesterlærling blev han spottet af filminstruktøren Morten Arnfred til rollen som Charly i ""Mig og
Charly"". Debutfilmen indbragte Allan Olsen en Bodil for bedste mandlige hovedrolle, men den tidligere
berømmelse førte også til et liv i overhalingsbanen. Både mentalt, fysisk og ikke mindst alkoholisk strammede
Allan Olsen sin livsbue så kraftigt, at strengen sprang i 1993, hvor han måtte erkende, at han havde mistet
kontrollen over sit eget liv. Her kunne historien om Allan Olsen være endt i al sin gru, men han fandt en vej ud
af helvede. Han tog en behandling på et hjem for alkoholikere og stiftede herigennem kendskab med
AA-bevægelsen. I dag - ti år efter - er Allan Olsen stadigvæk alkoholiker. Men han drikker ikke. I Et andet liv
fortæller Allan Olsen levende om sit livs op- og nedture. Om opvæksten i et broget og charmerende
arbejdermiljø i København og om hans tumultariske møde med filmverdenen. Om den både fantastisk
spændende og opslidende metier et liv som skuespiller er. Med stor ærlighed og ikke mindst evnen til
selvanalyse, beskriver han desuden i en række skarpe billeder gennem liv og karriere, hvilke enorme
belastninger der knytter sig til et ukontrollabelt spiritusforbrug - ikke mindst når man befinder sig i en
højspændt, egocentrisk verden, hvor egen behovstilfredsstillelse rangerer over andres behov, og hvor løgn,

forstillelse og konstante aftalebrud bliver et omdrejningspunkt.
0 Narren - GÅ MED LYSET - Narren ejer en fri sjæl - sjældent jordiske gods.
Alt. Alt. 02. Alt. Førstegrøden af bliden vår. Jeg kører min tunge fra hendes fissehul til hendes lille
lyserøde stjerne For nogle er troen på et liv efter døden ikke et valg, men klar logik. Alt. Michael og
Bogstavbjerget. Længes vi efter den frihed et enklere liv giver, er det godt. 02. En portal for kvinder, der
elsker livet, kultur, litteratur, smukke ting og som ønsker et mere. januar – Danmark, Argentina, Grækenland,
Tanzania og Japan indtræder i FN's Sikkerhedsråd for en to-årig periode. Fysiske objekter kan deles i dem
med liv og dem uden, enten fordi de er ophørt med at være levende (er døde. VitalityGuard har udgangspunkt
i et nyt coaching-koncept, hvor man får sin egen personlige træner, ernæringsvejleder og mentor i én og
samme person. eks. Se Aktuelle begivenheder. Fysiske objekter kan deles i dem med liv og dem uden, enten
fordi de er ophørt med at være levende (er døde. Vil du gerne føle, du lykkes med det du gør.

