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"Absurd" 

Emne Yellow Submarine 
Tema Det var sgu da absurd 
Fag Dansk 
Klasse 8. 

Formål Materialet tager udgangspunkt i skolens værdisæt om 
hvorfor er forløbet/indholdet relevant "Det hele menneske" og følgende citat fra Yellow 
set i forhold til Submarine: "We all live in a Yellow Submarine" 
- værdigrundlag For at dannelsen af Det Hele Menneske skal være en 
- emnet vellykket proces, skal den enkelte forholde sig kristisk 
- temaet til den samtid, som individet befinder sig i og hvilke 
- fag-faglighed fællesskaber den enkelte indgår i. Bealtes prædikede 

næste kærlighed og fællesskab. Herudfra skal den unge 
udvikle sine egne holdninger og meninger til de 
forskellige problemstillinger og tænke løsninger for et 
vellykket fællesskab. 
Men i dag skal den enkelte lære at forholde sig til sig 
selv og sin egen eksitens, for at forstå sig selv i en 
større sammenhæng, i et fællesskab. 
Hvordan forholder man sig? Og hvad skal man forholde 
sig til? Og hvordan kan man udtrykke sine meninger? 
Det kan gøres på utallige måder, og store 
personligheder har i gennem historien, gået forrest og 
vist mange eksempler herpå. Dog er disse ikke nemme 
spørgsmål at forstå, når man blot træder ind i skolens 
ældste trin. I materialet bliver de unge præsenteret for 
forskellig alderssvarende problemstillinger, alle med en 
tydelig reference til Yellow Submarine. De skal lære at 
sætte sig ind i, forholde sig til, konkludere på og 
problemstillingerne og perspektivere til egen samtid på 
både personligt-, samfundsmæssigt- og globalt plan. 
Der lægges op til forskellige tilgange i metodikken, hvor 
de ungre både skal arbejde fagfagligt, tværfagligt, men 
også undrende, reflekterende og legende. 

Faglige mål 
hentes fra Forenklede fællesmål 
{Vælg regneark-udgaven. Marker gerne 
med gult på oversigten, der indsættes 
her eller på selvstændig side) 
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Bløde kompetencer 
Hvad sættes der fokus på fra 
- forandrings- 
- lærings- 
- relations- og 
meningskompetencen 

Forandring 
reflektere 
handle og agere 
leve sig ind i en situation 
involvere sig 
placere sig selv i et "indre" forhold til andre 
mennesker, man spiller sammen med 
formidle egne følelser 
åbenhed 
åbenhed overfor sig selv 
åbenhed overfor den næste 
uddrage vigtige sociale erfaringer, der kan 
skabe personlighedens/identitetens kerne 

Læring 
åbenhed overfor læring 
se tingene på nye måder 
turde det kreative 
være grænseoverskridende 
være skabende 
reflektere 
fortolke 
forholde 
uddrage og dermed vurdere 
handlekraft 
indlevelsesevne 
ansvarsfølelse 
selvtillid 
fantasi 
overblik 
beslutsomhed 
tolerance 
mod 
opfindsomhed 
kommunikationstalent 
empati 
nysgerrighed 

Relation 
indhente viden 
skabe og bearbejde viden 
omfortolke viden 
forholde sig til viden 
nysgerrighed 
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- evnen til at undres 
- evnen til at begejstres 
- at udsætte sig for strabadser 
- udholdenhed 
- vælge og udvælge 
- i nteresseudvi kling 

Mening 
- selvværd 
- tillid til egne muligheder for at klare sig 
- mod til at navigere i en kompleks verden 
- rummelighed 
- indfølingsevne 
- selvtillid 
- sætte sig mål 
- skabe sammenhæng 
- forholde sig 
- fordybelse 
- refleksion 
- motivation 
- interesse 
- fortolke, uddrage og vurdere 
- indre kommunikationsevne 
- selverkendelse 
- realistisk opfattelse 
- selvrespekt 
- udholdenhed 

Struktur Børnene skal arbejde skiftevis individuelt og i grupper. I 
Hvordan skal forløbet organiseres? grupper skal de bl.a. gøre brug cooperative learning 
Arbejdsfaser. strategier, arbejde med konkrete opgaver, hvor de skal 
Fælles inspiration? svare på spørgsmål og andre gange skal de kunne 
Oplæg, debat, aktiviteter, arbejde reflekterende. Desuden lægger materialet op 
fælles/gruppe/individuelt? til bl.a. debat og dramaturgisk og billedlig fremstilling. 
Hvad er tidsrammen? Deadlines? 

Værdsættelse og evaluering Individuelle- og gruppesamtaler undervejs i forløbet 
i processen som ved afrunding om tekster, billeder og elevproduktioner. 
Hvordan tages stilling til erfaringer og Individuelle og fælles mundtlige og skriftlige opgaver 
ny indsigt? Forløbet afsluttes med evaluering af elevernes 
Undervejs? Afsluttende? forståelse af forløbet i forhold til danskfagets 
Mundtlig? Skriftligt? fagformål. 
Fælles, gruppevis, individuelt? 



Kom_eetenceomr.ide KompetenGemål I Faser færdigheds- og vide-nsmål 

Læsning 

Find..-te-kst Fctbetedelse Alkodnir,g I Sprogfor<tåol<• T e-kstf~rst.åels,;, Sc1 rrun..-nhåc-ri~ 

Eleven kan styr@ og 
re-gulere sin æsscrocss 
og diskutere teksters 
be,t~dnirig i dt'res 

konteks:t 

l 
El-cvcnk:inkild<:kf~i:k 
'l'11rdcrc br1,19cr•o9 
ek:pcrtpr<><l11c:crct 

in<lhold 

E l<:Yen h::.r v idcn om 
:.f:cn.dcrforhold 09 
91!:hrt r p5 ir.t:m,,l:tt<=t 

Eleve" bri vurdc r c 
tcbten,:; :.f :en der og 

"1519rupr:,t 

Eleven hu viden om 
:.f:::;enderforhold og 

"1oil9ruppt 

~ffi~~t;d 
bcvid!;t<:ftc:r 
bl::cform~J <>9 
ordk-cnd:k:ibi 

Ek-.-en h~ -..idcn o øi 
:::,:,rnmcn.h;irn9 mcll,cm 
ord,gcnllen,dcl:::,e og 
l;ir:ch:i::::tighcd 

Eleven bn.vurdcrc 
tck ~te 11: ,;; pro,gligc 
Yirktmi.:lltr 

Eleven har vi-den om 
:f>roglig<:virkcmidlcr 

Elcvcnk:in 
::immcni:.ttc 
inform:.tio11crf,:, 
f,:,r~kclli9c <:ltll",tr,t:cr i 
tiek:;tcri 

Eleven h:ir vid«:11 om 
,ek,:;telc:melltcr: 
,:,pbygningog 
tunktiori 

Eleven,bn::i,;ztte 
tck:tcrindi 
~~l'T,ffll!:r.t.»r.9 

Elevcnh-irvidcr.om 
:-immcnl.;irn9 mdlcsr, 
t1::k~t 09 kor.tck~t 

z. ~ltVth 11:;iri pl;ir,l;s,g'i,;. 9~ IE:lev,;n h:ir ,.-idcn orn fo,:ct 
9cnncmf•r,cf:,,:;er 1 

inform:ition,:;:e9ni1119 
iinforrn:ition:::::11119ninig 

Elcl"cnk:in :k:iffo::ig 
eve rblik cver 

11111ltimod:.lctek:t-::r,;; 
6p,t.y~r,ir.9 

l;;l,;:vtnh;irvidtri om 
9entett::1:ko9 
m11him,od;i,litct 

Elcver.k::;,nl;:i::e 
k-omplck:cd:in::;kc 09 
l!a.ntc ord h,uti9t 09 
!=ikkut 

ek,-cnh:w--..idc11orn 
rn<>rfemcril;Nl,cord 

ElcYCh hh YllrdHe 
bttydnin9tn ~f or,;l 
09 bc91ebc1 i 
tcl~tiontil tck:tcn: 
oprindcl~e 

l;;l~vuih'll'Vl'dth 91h 
~o,dolcktct 09 
for111<::ltcpro9 

Eiever,k:,n 
;:::,mmcnr':itte 
inform:.t:ioncrf,:.flcre 
t.f:k!=t:H 

Eleven h,11 Yidien om 
mt\od,;:nil 
,:;:.Dm<:n:tillin9;if 
irlfo,rm:ttioncr fr:, tier«: 
,ck,:;tcr 

Elevcr.k:::indi,:;k11,crc 
m11li9eudi:::ild:::ii 
:it1.1:::itioncrbe:krcvet 
i t~k~t~r 

tkVtb h.rir Vldth 9m 
11<:to<ler tilop:,illin9 
:if:(en:::iri<:r 

3. 
Ele::e11 k:in 9ennc'.".førc 
m:ilr<:tteto,gkut1:lr. 

inlorm:.tion.:.:ø9ni1119 

l=:kvt n ti~r vid tr. om 
kildekriti:k::::ø9nin9 

Elevc,-k:,n:)f~rc, 
hvord:::in en tck:t ::::~I 

l:::ii:::c: 

l;;.l,;,-tnh;irvidt;r, 9m 
ferl;a:e::t1:::i,e9ier 

Elcvenk::;,r,J;,z:c 
k-omplck:ctck:tcr 
ho,1tigto9:ikke;rt 

Elcl'crih;ir1Jidcnom 
:;:1:;i..-tm:;ld~ 99 
bctydnin9::;,fo,rdi :::.Ile 
tck::::ter 

EfoYCh hh,ih",'er,<le 
01d 99 ,duyk~ 
bctydnin9 til::;,tf-or:tS 
kornpl,ck,;;e tek,::ter 

El-cvcrih:i.rvi,dcnom 
ordv:i.lget;l>et11dning 
iorbud:bb-ct 

l;;lt;v,;:r, h;ir, f9r~I~ 
komplck:c,ek::tcr 

ElcvenbYid,er,o,m 
mtlo<J,;:r\ilvuduUlg 
::.ft«:k:tcr:formil~ 
pcr::pc:ktiv 

EIC'ICfll~krit~k 
Elcvcnh~rvidcr.om 

v11rdtrt\Wttr~ I :y:tcm:iti:k 
11d,::~11 pS b;i,'99"llfld undcr;o9ebc :it 
:.flr.ontck,:;t tek;t,c, 

mcto<le1 til 

Frems,illing 

Planlægning Forberedelse Fremstilling Respons Korrektur' Præsentation og evalue,ing 

Elc-,,en bn :dv:t;:i:ndigt Eleve;n h::;,r viden om Elc-..en k:.n ind::imlc El-cvcs,ll:ir viden om Elevenk;i,nu•:h1bejde Elcl"CII h:,r -,,iden om 
El· . k· d kk . 1. for1Ti11lm H,~f9r:.1r.~H ~P9~1'<!:·0~ ~ply~r.ir.9<:r69 ~rg<:ttlu.ikk<:ro9 opir.for.~•6'9 -i,91.1~entere

nd
eo,9 

'"'f:~:å:;g~,~~:n ::•g opg;i.,.c problcmforrnul~ring <li~pon~,c indboidet obct:rl'~iODmetodcr ck~p,c~!:iY~tck~ter trc:::~~:::fn:r:cr 

V'ari~ret i :skrift, tale, l:,id El<:vcn k:::in 0,9:.ni:c,c rodu~tion~ l::;,nl.i nin ElcY"cn h:in forb-credc Eleven h:i, viden Oll', Ekvcn k::.n f,cøi,:;tillc Elcl"cn h:,r "i'ideh om Eleven h:::,r ...id<:11 ~ Ekvc11 k:)111 b!Kerc 
og billede- i en form, der 2: ~~rn;irbcjdc om ~,:,li.er f~~cr Pr.::.~~o!r.:<:;' ~tørre multimO<ble rc~c~rcti, opt;i,gcl~c og :::tørre multimod~lc -,,irkemi.:llcr, gr:::ifi::::k Elev«:~ k::i,n rc:pon,dcre Eleven a~r vid<:11 orn Eleven k::.11 koni9erc metoder til l;i,out ;if ~tlffl.:!: !Mltimod~<! Ele'fen b:.r vid«:11 0111 PR 

passo2r til ge-n,e- og · frcm:;tilling o~g;ivc;ypcr og · produktiOfl(;r ~kit:;cr prodiktioner dc,:;ign °9. p:. :p,oglig :til :progl,g :til tell:tc,: hyollt for:;tieHigc genrer produlltioocr 09 l:Micc,ing 
sii1.ia~iQn , ... cfterprodukt:,on 

Elev<:n k:ih rc:ponJcrc 
pi for;kdli~t 

trcm~tillirigdormcr 

El-cvcnh;i,rvi.:l~n om 
fr-cm::tiUin9,;;forsrter 

Elevcnk::.nr-c9i::::tre,e 
,:,9 k~rri9tr<= <:9r.c 01 

~ndrc~ fejl 

Ele'o'cn h:it vid«:n om 
::::l)rogli,g korrekth<:d 

Eleven bh byoutc 
ttk~l:cr. ~i dl:t fr<:n.me.r 

komrnunik;ition~n 

Elcvc11b:::,rvideniorn 
forawdlin9:formcr 

3. 
1=:1~·1tn k'irtlilrmel.rig9t 
pro~c: fr:i ide tilf;:111di9t 

produkt 

l=:ltvtnh.ar'tidth9m 
komplck$<: 

frem:tilliM3:1>1occ::cr 

Elc1"c11 k:in di:por,crc I ~~vu,h;ir vi-dth 9m 
09 J:::,youtt ,::;'.ot :~ det m~lr<:ttc:dc <li:po:ition:I 
(1 emmer hen :191:tn med og f orrnidli119::mc,od-c1 

_f!6dukt~t 

Ele\·enk~nhem,::tiUc 
:::::imsr,cr.h;ir119cfldt 
t<:btcrilor:kclli9-c 
9cr.rcro9~tibrttr 

v~ricrcdc 
11dtr~fOHIKr 

•Sir cttet for:kelligc 

E:t~v~n ti'in rt~pon-dtre 
p~ forhold~t mellem 
prod11ktion og 9en1c 

El<:vcnh;i,rvi.:l~n om 
gcnrctr;:i:k 

Ckv<:n k~r, frtrr.~lill~ 
tek:,umcdkorrckt 
gt:imm:itiko9l-iyo1.1t 

Ele'o'~hli:ir vid<:nom 
korr~kl:gr:imm:itik, 

:l::ivnihg,tc,gn:;irthing 
~OYI: 

Ekvtnk'in<Qpa=till<:mill 
for nye 

f1em:til lin9 ;pr oce:,:;,:;c, 

Elcvc11h:::,rvideniom 
cv:::,111«:ring:rnctodcr 

Fort oll:ning 

Oplevelse og indlevelso2 Undersøge Ise- Fortolkning Vurdering Perspektivering 

1. 
E:levcnk:.nio1rn11le;rce;gn,c 
~pi<: vtl~H 09 :::~r.~r.it.1H i 

::i1:::tcti~k!:p109 

E lcve;n ~::;,r viden om 
:,;: :t~ti~k ~progbrug 

Elev er, k:in 1.1nd tr:g9c I Elcv~n ~:,, viden om 
::i.m:pille;t li', clkm g<:nrcr. :p rog. 

9ehre.:p10,9.indhold :ymb,:,lik.forf:itt<:r. 
09 l"irkelighed v;:i:rk og fort;:11ll~r 

Elcvcnk:infort-olke 
<:911cog ;i,r,drt~ 
hesrt~tillingcr :,f 
idcr,titcti,ck:tcr 

Elt~·tn h:ir Yid,cn o,m 
identitet,:;frem:tillin9cr 

Eleven k:.r, Vlllrderc 
tek,:;te1:form 

Ekv<:11b:i.rYidc11 om, 
Yurdet~tkriltritr 
\1Cdr111rr.:hdr.: form 

Eleven k:in::i:tte 
tck:,cnirchtior.til 

:ikt11cUe 
p1oblcm;tiUi11gcr 

Eleven kan forholde sig l--➔------+-------1.-------,1------1------+------+------+-----+------+------I 
til kul,ur~ iden,itet og Elcvtr. k~r. ::..eu~ 

sprog genn,2m tcll:;te.r i pc.r-:;ptktiv til 
systematisk !;;lev~ h:;ir vidtn om l=:1-tvtn h;ir vi-.ltn om l=:lt'ttn h'HI di.=h,tcr, litluiir og h11lt11rtl I ~t~ br viffl o-m 

, •. mders"gelse og 
2 

El~v~n k:,n, f•l~e. fo,.lob korniplck:" Eleven k:::.111.1ndcr:g9c fortzllcrpilideli9hcd Eleven k::.n forc,:.9,c Ek-,eh h:ir vid-en o,m for:k-clli9c fl-cvcfl h::.r vi . .:len om tr::idition 09 ud.,..ikli119 kllk11tdk: og littcr:wre 
diSkYSSiOn af litt-=-iatyr · og l<ompo:,t,on I fort:dlc,::;"l.lkhl1<:r 09 tcl:::te1,:; flerty..:li9hed og betydnin,g:l~g i flcttydi9c forl:olknihger m«:to<lcr til fort,olkn.ing fortolknin,ger :il en 1-o,:l<cl_l,Je 9cnncm perioder og Ou:::;k 

0 
andreæstetisk~ k,:.rr,~ld:tt ttk~t<:r komp,o:itio~, tck:tcn tek:t l:1~-1:rp-=,~itiM.cr litte;r:itoirhi:to,i:k littcr::.t.vr::k:i.honi 

g -~- tekster litt-::1:::it111; k:.r.on 

Ektvc111t.:irvid<C111c-m 
1ir.ctodcr tiht :ættc 
t~k:tcr i rel~ti6r. l:il 

:)ktuiellc 
probliem:.tillingtr 

3. 
Elevenk;i,nrdkktcrct 
indle'o'e:i9i tel:,:;tcn: 
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mulige 
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t<:k~t<:r i rd~tior. 1:il 

mulige 
f r~mlid::pu~p-tkli'Vtf 

K omm unik.ati on 

Oi.alog Krop og drama It og kommunikation Sprog og kultl.,jr Sproglig be,..idsthed 

1. 
Elc Hr. br. ~r~111r, ~r,t-1:rc 

og ir.formere 

Eleven kan do?ltage 
re-flll:'ktereti 

kommunikation i 
komplekse formelle og 

soci.ale situationer 

Eleven ~:::,r viden, on 
:::irgumer,t~ti-on:•og 
in.form:ition,:;formc, 

El<:l'u,k:.r.brn9o1: 
lc1oppcn rnm 1Jdtryk 

El~l'tl'i ~~r YidH oir. 
krop og idr.:ntitet 

l=:ltvtnh-indi~liY\trt 
di:ke::::pør9:srt~I 

Y"cdrørcnde 
komm11nik~ tior. p~ 

interne"ct 

El<:l'~t. t-.~r 1Jid~r, 01Ti 
kommunibtion~ctik 

Eleven k:::ih kom11111111ikcrcl El«:ven h:i.r Yi.:leh 011'1 
mc:dr,01dmæ11d-09 nor~ko,g:Y'cn::::ki 

:-..cn,:;kcrc letfor:taclig form 

Elcv,;nk:,hb9tt:.9c 
udttykforholdr.inge;ri 

:prog 

El<:v<:r.t.~r Yid<:t.6ffi 
tproglig mod;ilil>et 

2 Elcvcnk::;,n~n:,ly:ere 
,;;:,sr,t:::ilct 

l=:ltv~h=uYiotnom 
rc,ori:::kc virkemidler, 

1::.kh::in<llin9c1 09 
po;itioll<CMll,g 

Eleve11k;i,nbrug<: 
k1 op,:.,;;pro9 09 :tcmm,c 

lil?:i,:;:ct 
kOlfl11',Ut.ilc~ti6r.!!~it1J~tio 

E!cvcnh:i.rvi~r,om 
luop:l~c og r ctori:kc 

Yirk<:rr.idk:r 

Elt..-uh::i,r-rid,;:r,9m I Elever,k:::,n,be9~::i9 
Ele-..c1111:,n,vælgc di9it::i,Jc tc~icr: bevid::ti::p1-09ii9t 

digit~c ~c~o?icr i lk-o-~:muligbe kolflpltlc!=<: ~itu~tior.<:r 
fort.61dtil:i1:'™16t.<:r. der 

l;;kvc11h;arvi-:lth911l 
:progli<jle;normcro9 
omg:ing:fo,rmcr i 

for,:;kclligc:itu:itioncr 

Eln,;:r, h;r,r, i;i9t11:;i9~ 
bvord:.11 vi d;iM<:r 

forc;tilli11gcroøiY<:r-dcn 
-d or<I 0-9 :prog 

Elc~•cn t,:,r vid,;n om 
n,u:,n,cer i ~progct ,09 

~i:,ro9ct~ virkr.ir.-9 

~ Elc\•et,k:ir, dclt:igc:::iktivt, 
llbe11t 09 :.n.:.ly~i:k i di:.lo,g 

Elevchh:::,rvidenion 
d cmokr;i,ti:h di.ilog 

flcvcnll.in~:.c:rt 
c9et 09 :ihdrc~ 
kr0ip::::;pro9 

El<:vcn h:.r vi,dcn om 
~:::,rnmcnh:wng mellem 
~itll:.tion. kultur og 

kro.p!!~pro9 

El<!YChk;:)fldi~kut<!f<! 
bct,dr.ingtn uf di(_:jit.ilc 
komm11 nik~tio h~teknolo 
gier for e9et liv og 

f:::iill-c::h:ib 

Elc~h h::i,r -..idcn ora 
amrracnh;rngcr, mellem 
di.;it:.k tdillo:)lo,;iet og 

k~U11ik:.tio11 

ElcY~h bn komrnut1ikcrc 
~litivtifo1:;lidli,gc 

,;; pto9li9c 09 k11Jt1.1rell<: 
::itu:itionc, icn 

_pob:ili,;;uct ... erdcn 

Elevcnh:::,rvid<:n,orn 
::.r11rn«:nh:Rrl9Øl<:llem 
~it11:.l:io11,k11lt11r 09 

~l)rog 

Eltvtn h;iri k~r~kttri:.crc 
09 di:k1,1ttr,; :prog i 
to1:k,;Ui9c:itu:itioncr 

Eleven h:ir vid-en om 
:pr~ og :progbr11g, 
~proget,:; n,ri:.tion og 
f.or~l«:lli9c fllnkti6r.tt 
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Hvad betyder ordet? 

Beskriv med dine egne ord. Giv gerne eksempler på noget, som du tænker kan være absurd: 
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Yellow Submarine er en finurlig film fyldt med farver, fantasifulde skabninger, spøjse sætninger, et 
budskab om kærlighed og meget meget mere. Man kan hurtigt blive betaget af den finurlige 
verden, som der bliver fremstillet, men hvis man lige stopper op og tænker efter, så er det måske 
ikke det hele der giver mening. Det kan virke noget så absurd - altså at det ikke giver mening. 

Undringsspørgsmål 

Hvorfor tror du at kunstnere, forfattere, musikere fremstiller værker, som er 
absurde? 

Hvis absurd betyder noget, som ikke giver men i ung, hvad er så meningen med at 
lave det? 

Kan noget, som er meningsløst være med til at give mening for det 

enkelte menneske? 

I dette kompendium skal vi arbejde med forskellige værker, 
som kranser om begrebet" Absurditet". 

Efter at have arbejdet med dette kompendium, har vi været 
igennem følgende områder: 

• Novelleforløb med fokus på analyse og fortolkning 
• Graphic Novel - med fokus på forståelse af billeder og 

sammenhæng af tekst og fortælling 
• Teater - Hvad er det absurde teater? Hvornår opstår 

det og hvorfor? 

• Kortprosa 
• Film 

En novelle er en kort fiktiv tekst, som er skrevet af en forfatter. Der har været skrevet utallige 
noveller gennem historien. Vi skal i dette kompendie beskæftige os med tre forskellige noveller, 
som er fra forskellige perioder i historien. 
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Efter at have læst de forskellige noveller, skal vi arbejde analytisk med de forskellige tekster! ,ud 
fra en analysemodel, hvor I skal øve jer i at gå ned i novellen. Et af begreberne i denne forbindelse 
er "Berettermodellen". Vi har tidligere arbejdet med spændingsbroen. Berettermodellen er 
videreudbyggelse af denne: 

Spænding 

Tid 

Anslag Præsentation Uddybning P.O.N.R. Konfliktoptrapning Klimaks Udtoning 

https://www.youtube.com/watch?v=Ei3dVB4GMOM&t=127s 

Hvordan adskiller denne her udviddede model sig fra den anden spændingsbro, som vi har 
arbejdet med indtil videre?Vælg en fortælling, som du allerede kender rigtig godt og prøv at 
beskrive modellen ud fra den fortælling: 

• Navn på fortælling: 
• Anslag 
• Præsentation 
• Uddybning 
• P.O.N.R 
• Konfliktoptrapning 
• Klimaks 
• Udtoning 

https://indidansk.dk/novelle 


