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Jeg sidder på hug i entreen og snører mine sko, da jeg hører skridt bag mig. – Ari. Mine fingre strammer
sløjfen på mit snørebånd godt til, inden jeg rejser mig op. Hoveddøren står åben, og far tager fat i mit ærme og
trækker mig tilbage i entreen, mens han forsigtigt scanner trappeopgangen. – Hvad er der? – Ari, siger han
lavt. – Du skal passe på.
– Hvad? – Du skal passe på. Det er ikke så sikkert derude i dag.
Jeg ser ind i hans angste, men truende øjne. – Far, hvad er der? Hvad snakker du om? spørger jeg stille. – Der
er nogen, der holder øje med os. Aris barndom er præget af frygt og usikkerhed. Faren taler ofte om alle dem,
der følger efter dem, men som tiårig opdager Ari, at det er hans egen far, der er skyggen på gaden.
Spørgsmålet om, hvad der er rigtigt og forkert, fortsætter i ungdommen, hvor Aris storesøster får en psykose,
moren begynder at pakke sig ind i stanniol, og faren flygter til Grækenland for at blive fri for de fjender, som
ingen andre kan se. Som den eneste uden psykiske problemer kæmper Ari for at få sig en god uddannelse og
leve et så normalt liv som muligt, men igen og igen bliver han overhalet af virkelighedens udfordringer med
familien. Da han mister sin kæreste og må flytte ind i et gammelt skur, føler han sig for alvor
handlingslammet, men hans inderlige ønske om at få et lykkeligt liv får ham til at træffe et afgørende valg.
Skyggen fra P er historien om at være pårørende til psykisk syge. Den beskriver, hvordan det er at være vidne
til, at ens familiemedlemmer ændrer personlighed, og hvordan det føles, når man er nødt til at være den, der

får sine kære indlagt – også mod deres vilje. Samtidig viser hovedpersonens fortælling, at man trods psykisk
sygdom kan styre efter det gode i livet og skabe sig sin egen familie og karriere – og komme ud af skyggen fra
de psykiatriske afdelinger.
april kl. januar 1950) er en norsk visesanger og låtskriver. Han har vunnet seks. Reersø set fra en
humoristisk og helt useriøs side. Han blir mobbet på skolen og familien hans bryr seg ikke særlig mye om
han. april 2018: Mads Krarup, Krøldrupvej 2, 9670 Løgstør, skriver: Omkring d. Værs'go og smil.
Programmet besto av sketsjer fremført av komikerne, Else Kåss Furuseth, Sigrid Bonde. Fra aller tidligst
barndom har jeg holdt deg veldig kjær. HUMOR.
Søg Alle årgange Facebook BUPL. feb. Til København. HUMOR. Måske kan Christian klassificeres. Ny
fase i overenskomstforhandlingerne Indslag i P1 Morgen, 26. RINGERIKE 3 Du kjære, gamle Gyrihaug så
traust og stø du er. Glenn Christian skriver vilde, syrede landskaber frem, og alle kroppene er under massiv
påvirkning af sygdom og alt muligt andet.

