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Pizza nummer 25 Arne Ziebell Olsen Hent PDF en ung mand på en psykiatrisk afdeling, som ikke har talt i
over et år …

en meget truende klient på et socialcenter …
en mor, der hentes ved retsopgøret …

en altfortærende stor kvinde i samtale med sin psykiater …
René, hvis kæreste døde af aids …

en anden mand, der bortfører en baby …
en anden stor kvinde, der elsker med pizzabuddet …

en tredje kvinde, som har fået nok af sin mand og slår …
en fjerde kvinde, som har en plan med en kop te …

en tredje mand, der finder et efterladt nyfødt barn en vinter nat …
en femte mand, der opdager en gennemgribende digital fejl …

en femte liderlig kvinde og hendes tykke hund …
en psykopatisk morfar, der forsøger at drukne sit …

to ensomme unge mænd i et motionscenter, som finder hinanden og …
en anden ung mand med et nervøst mave-tarmsystem og hans mor …
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