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"Jeg hader dig, far!" er en bog om drenges største sorg: savnet af en far."Jeg hader dig, far!" tager fat om de
ulykker og identitetsproblemer, en fraværende far skaber for et foruroligende stort antal drenge i
Danmark."Jeg hader dig, far!" indeholder både fædrenes og de unges egne historier og fortæller, hvordan og
hvor man kan hente hjælp og støtte."Jeg hader dig, far!" fokuserer på fædre og sønner uden helt at forbigå
mødre og døtre.Lene Rem er uddannet socialrådgiver og kombinerede i store dele af sin arbejdstid denne
uddannelse med skriveriet. Blandt andet har hun arbejdet på B.T. Båndet (en art brevkasse til unge – og
forældre – som søger hjælp, råd og vejledning). Der arbejdede hun i 30 år, og undervejs har hun udgivet bøger
om nogle af de emner, der også har fyldt på "Båndet", eksempelvis spiseforstyrrelser, identitet og familie.
Benny Andersen. En mand beslutter sig en dag for at gå og købe en hund det gør han så og det første ord han
siger skal hunden hedde. Jeg forstår overhovedet ikke at så mange er delvist enige i ovenstående stupide
indlæg. Dagen efter falder han over en. Det pudsige er, at om hundrede år er denne onde tid. Jeg er kvinde
og jeg kan stolt og fuld af ære- og. Jeg forstår overhovedet ikke at så mange er delvist enige i ovenstående
stupide indlæg. Bogen Få 12 – En guide til danske studerende er skrevet til studerende på gymnasier. Vil du
være personen, der trækker 12-tal på 12-tal i gymnasiet. En gang var jeg meget urolig for fremtiden som jeg
nu kan se er gået rigtigt godt. Benny Andersen. Vil du være personen, der trækker 12-tal på 12-tal i
gymnasiet. Bogen Få 12 – En guide til danske studerende er skrevet til studerende på gymnasier. En mand
beslutter sig en dag for at gå og købe en hund det gør han så og det første ord han siger skal hunden hedde.

Benny Andersen. Det pudsige er, at om hundrede år er denne onde tid. Benny Andersen. Dagen efter falder
han over en.
En gang var jeg meget urolig for fremtiden som jeg nu kan se er gået rigtigt godt.

