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sammen.Hverdagslivets følelser - kærlighed, lykke, angst, frygt, kedsomhed, vrede osv. - er emnet for denne
bog, som giver en indføring i nogle af de mest centrale temaer og teorier i krydsfeltet mellem mikro- og
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