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Menneskeverdet står sterkt i demokratiet, eller gjør det egentlig det? Vi ser dem, men det er ikke alltid vi vil
vite det vi faktisk ser. Det er lettere å snu seg bort, lukke øynene og håpe at det vil forsvinne. Men vi har alle
et ansvar. Hvert menneske har en egenverdi, hvert menneske har behov for omsorg, trygghet og kjærlighet. Vi
må våge å se dem, våge å stille de vanskelige spørsmålene. Vi skal ikke bare godta. Men viktigst av alt
historien må aldri glemmes. Hedda Zwerg Fylling, født 1989, er oppvokst på Jæren og bor nå på Bryne. Hun
begynte å skrive dikt på ungdomsskolen, i forbindelse med et prosjekt i historie. For tiden studerer hun
Rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, hvor hun går 3. året.
Diktsamlingen Et skritt ut av skyggen er hennes debut som forfatter.
Den mørke, udefinerte skyggen kommer meg nærmere og nærmere. Jeg selv sitter krøket sammen inne i et
hjørne i et stort, mørkt rom der kun svake lysglimt slippes. Det er sol og deilig sommer. Jeg har ferie og nyter
den i fulle drag, for dagene er hete og jeg angrer ikke på at jeg valgte å dra til hytta mi i steden for å bli.
(musikk: kristiansen) (tekst: kristiansen) sÅ ren uskyld verdt allverdens gull fint for deg at du ikke vet at
dagene herjer oss hver & en & at nettene til tider er. Gode biler gjør at bilen din blir lagt merke til, og øker
selvfølgelig sjansen for at noen vil kjøpe den. For å hjelpe deg på vei, har vi laget et. Kongens nei er kjernen i

norsk krigshistorie. Men ikke nødvendigvis sannheten.
Bør besteforeldre ha rett til samvær med barnebarn? Mange besteforeldre opplever at de mer eller mindre
mister. Dette er kanskje litt grotesk, alt har jo noe med hvordan han døde, kreft, selvmord. La oss si at han var
syk lenge da. kreft. Kjære bror, jeg står her i dag. Gamle versjoner av «Grab The Moment» fjernet: Avviser
regelbrudd. Det er kun når Steen og Walmann beveger seg sammen at de blir gjenkjent som duo. Tre menn
sitter på en benk.
Det er den sannferdige, som alltid snakker sant, løgneren, som alltid lyver og skøyeren som man aldri kan vite
om man kan tro på eller. Personlighetstest & selvhjelp. Dette er både en ”personlighetstest” og et
selvhjelpsprogram. Du skårer deg selv i hver kategori, og der du kjenner deg igjen,

