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Idrettsstjerner gjør det. Politikere gjør det. Næringslivsledere gjør det. Og de fleste av oss gjør det selv også:
Legger oss flate. Sier unnskyld.
Men hvorfor er vi så opptatte av dette lille ordet - Unnskyld?
Unnskyldningen dreier seg om grunnleggende deler av livet. Å få en unnskyldning innebærer å bli sett og
respektert. I tillegg handler unnskyldningen om skam, skyld, løgn, bedrag og maktkamp.
Boken henter eksempler både fra den private sfære og de store, offentlige unnskyldningene i media.
Forfatteren gir også eksempler på krisehåndtering når kravet om innrømmelser presser på, og hva det egentlig
betyr når det lille, vanskelige ordet endelig kommer.
Unnskyld! er den første boken på norsk om hvorfor vi sier eller ikke sier unnskyld, og hva slags effekt ekte
velvilje har.

NEI Har Mannen falt? Har Veslemannen falt? Har Oksfjellet falt? Ni minutter var spilt da Brann-keeper Piotr
Leciejewski skulle sette igang et Brann-angrep. Men i stedet for å kaste ballen til en medspiller, havnet. «Kan
du ikke bare si unnskyld?», «Har du tenkt på om du kunne gjort annerledes?» og «Bare si unnskyld, så kan vi
legge dette bak oss». Dette er. Forsiden; Om klubben.
Mål og visjon; Styret /Komiteer; Medlemsmøter; Klubbens kjøretøyer; Ungdomsgruppe; Historie;
Nøkkelpersoner i klubbens historie; Bli medlem Kapittel 7 I klasserommet. Her finner du flere oppgaver til
kapittel 7 i Praktisk norsk 1 (side 60-68). Kapitlet tar for seg disse emnene: Snakke om tingene rundt oss 1: Ja:
Si: 2: Nei: No: 3: Vær så snill: Per Favore: 4: Takk: Grazie: 5: Mange Takk: Tante Grazie: 6: Ingenting å
takke for/ingen årsak: Prego: 7: Unnskyld: Scusi.
Kapittel 1 Substantiv. Her finner du flere oppgaver til kapittel 1 i Praktisk norsk 2 (side 7-18). Kapitlet tar for
seg disse emnene: Navn; Artikkel Røde roser: - står for kjærlighet og sier: "jeg elsker deg" Kan også stå for
respekt og mot. Hvite roser: - kan ha mange forskjellige betydninger: SKAM sesong 4 følger Sana gjennom
siste semester i andreklasse på Hartvig Nissen vgs i Oslo. Du kan følge serien hver dag på skam.p3.no, og på
alle karakterenes. «Og så synes jeg at du skal prøve å suge pikk ti ganger i døgnet et helt år for å se hvor gøy
du synes det er»

