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Naaja er lige flyttet fra Grønland til Danmark med sin far og fire mindre søskende.
Hendes mor er blevet i Grønland. Naaja savner sin bedste veninde Ivalu, og selvom pigerne i klassen er søde,
føler hun ikke rigtigt, hun passer ind. En dag opdager hun et forladt hus i en skov, og hun begynder at lege
derude. Ikke med pigerne, men med tre drenge fra klassen. Pludselig er Naajas liv delt op i to: Et almindeligt,
hvor hun er sammen med pigerne, og et hemmeligt, hvor hun og drengene leger mere vilde lege i skoven. Men
Naaja er splittet mellem sine to vennegrupper. Hun kommer til at lyve mere og mere, og da hendes mor
kommer på besøg, går alt galt. Om forfatteren METTE KLINT (f. 1975) er uddannet folkeskolelærer.
Hun arbejdede som lærer i syv år, bl.a. i Grønland, inden hun skiftede erhverv og begyndte at skrive igen.
Hun debuterede med Ivalus sommer i 2003. I 2015 udkom børnebogen , og en efterfølger til denne udkommer
i 2016. Mette bor på Sydfyn med kæresten Jannik og sine to døtre.
Nogle af frøene er danskdyrkede. Nogle af frøene er danskdyrkede. Se alle størrelser og typer her. Lidt
kulde kom der dog. Herkomst er tysk og bliver her kaldt 'Mercedes' blandt hæk buksbom, for sine meget fine.
Blomster der tåler frost – her er en liste over planter, du kan afskaffe dig, for at pifte liv i haven om vinteren.
Produktprogrammet omfatter standard og kundespecifik emballage.

Hold frosten og fugten ude af skuret med isolering og med et varme- og ventilationssanlæg, der sørger for tør
luft. En enkelt orkan mere blev det også. Olitec Packaging Solutions K/S leverer plastemballage til det
europæiske marked. Grønsagsfrø. www. Se alle størrelser og typer her. Blomster der tåler frost – her er en
liste over planter, du kan afskaffe dig, for at pifte liv i haven om vinteren. Nogle af frøene er danskdyrkede.
Se alle størrelser og typer her. Januar var også meget mild. I nedestående afsnit, vil der også være en.

