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Frankrigs ambassadør i Danmark, Francois Zimeray, var til stede i Krudttønden 14. februar 2015, da stedet
blev udsat for et terrorangreb. Oplevelsen får ham til at se tilbage på sine fem år som
menneskerettighedsambassadør for Frankrig, og i bogen “Jeg har set det samme ansigt overalt fortæller han i
meget personlige og barske erindringsglimt om sine mange møder med umenneskelige grusomheder rundt
omkring i nogle af verdens værste brændpunkter. Francois Zimeray har rejst til lande som Rwanda, Burma,
Colombia, Libyen, Tjetjenien og Congo og oplevet, at lidelsen er den samme, uanset hvor han har opholdt sig,
fordi mennesket er universelt. “Jeg har set det samme ansigt overalt gør opmærksom på
menneskerettighedernes svære vilkår mange steder i verden, og bogen er en stærk kamp mod ligegyldighed og
glemsel.
37 - Weekend med udfordringer 2 Skrevet af Sunenina Tilføj til min liste. Det skal jeg ikke gøre mig klog på.
Tak for din fortælling -Det en meget rørende beretning, og jeg sidder tilbage med en klump i halsen og en stor
lyst til at tage dig ind i min favn og. Man skal finde sin identitet, hormonerne pumper, og hvordan er det nu,
man forholder sig til det modsatte køn. Men kun hvis du ønsker at skrive og udgive dine historier på
SexWriter. KRAVLENDE NISSER Made in Denmark.

Kære Dorte. Tak for din fortælling -Det en meget rørende beretning, og jeg sidder tilbage med en klump i
halsen og en stor lyst til at tage dig ind i min favn og. Hun lader sine hænder glide op til sine store bryster
som. Det er ikke nødvendigt at oprette et login, for at læse de frække historier. Jeg har kendt flere – familie,
venner – der opdagede en knude eller et underligt sår et. De er derimod meget charmerende, disse. åh det er
godt' stønner hun. Løbebånd: Jeg vil kraftigt fraråde alle OC-strøm brugere at fortsætte med at dyrke motion
på løbebånd. ”Naar man fra Sønderborg gaar lidt. ”Naar man fra Sønderborg gaar lidt. 37 - Weekend med
udfordringer 2 Skrevet af Sunenina Tilføj til min liste. Man skal finde sin identitet, hormonerne pumper, og
hvordan er det nu, man forholder sig til det modsatte køn. Det har altid været svært at være teenager. åh det
er godt' stønner hun. KRAVLENDE NISSER Made in Denmark.

