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Veloplagt og morsom billedbog af makkerparret bag Jeg har jo sagt godnat! og Jeg har jo sagt, at jeg kan lide
dig! Om de to meget forskellige naboer: hyperaktive og grænseoverskridende And og den lettere introverte og
lidt lade Bjørn. Nu har Bjørn fundet på at tage på fisketur. Fred og ro ude i naturen bare i sit eget selskab. And
derimod kan slet ikke bære ensomheden, og drager resolut ud i skoven for at finde Bjørn, som er en lille bitte
smule glad for at blive fundet. Pressen skriver: »Endnu en dejlig billedbog til højtlæsning for 3-6-årige om de
to skøre og skønne naboer And og Bjørn, der er så forskellige, men alligevel nyder hinandens selskab, denne
gang på fisketur […] Skønne billedbøger fulde af udtryk, hvor de klare varme illustrationer fungerer rigtig
godt sammen med den enkle tekst, der på finurlig vis er fuld af humor. Her er mulighed for dialogisk læsning
for børn i alderen 3-6 år […] Det skønne ved denne billedbog og de to tidligere titler er fokus på, at vi kan
være forskellige. Nogle er stille og nogle er knap så stille. En lignende enkel og humoristisk tilgang er svær at
få øje på.« - Susanne Dahl Jensen, Lektør »Den her FANTASTISKE billedbog, er bare en must for alle
børnefamilier. Den er simpelthen så sjov og underholdende, at man aldrig bliver træt af at læse dem. Den
virkelig sjove kombination af den hyperaktive og grænseoverskridende And og den lettere introverte og lidt
lade Bjørn, gør at man bare ikke kan lade være med at grine, når man læser den. Samtidig er illustrationerne
helt i toppen og man behøver næsten ikke læse teksten, fordi man kan sagtens læse historien bare ved at se på
billederne. Det gør bogen ret oplagt til at børn kan ligge med den selv i sengen, efter der er blevet læst højt fra
den.« - Sanne78, Bogrummet
Mannen som Torp fikk penger i fra ble åpenbart misbrukt i et overmaktsforhold, der Torp har utnyttet en syk
person som han selv kaller vedkommende for i ettertid. Jeg har lenge ønsket å dele min opplevelse med ME
og hvordan jeg har kommet ut på andre siden. Jeg har selv en headshaker, og har været frustreret over at jeg

ikke kunne finde flere oplysninger om lidelsen. Hei godtfolk.
Tenkte å starte med litt spørsmålsrunder siden jeg aldri får svart noen på snapchat og ikke er så flink til å
sette av tid til å svare på mystory lengre. Den siste dagen av turen bestod hovedsakelig av 600 km fra
Kjøbenhavn hjem til Oslo. Jeg har selv en headshaker, og har været frustreret over at jeg ikke kunne finde
flere oplysninger om lidelsen. Jeg vil kort … 145 - Brian og Mikkel Skrevet af Anonym Tilføj til min liste Jeg
var 17 år dengang, ca. Egentlig ikke, for jeg er helt ødelagt, så uakseptabelt trøtt og sliten, men det går seg vel
til med x antall kaffe og trening etter jobb. Sånn, da var vi kommet til siste del. 17 - Sydfranske nætter del 5
Skrevet af La Marquise Tilføj til min liste Hun har smukke mørkerøde læber. Hej Line Dejligt at læse din
blog, den kommer jeg helt sikkert til at følge. De er rare disse hestene, ikke så lett å forstå seg på dem, men vi
er nå i gang. Mesteparten på svensk motorvei. Danmarks eneste online workshop, der igennem 3 online
moduler hjælper og støtter dig, der har oplevet utroskab, og som har et brændende ønske om at komme
nemmere videre i livet. Da han i 1884 reiste hjem første gang var han alvorlig syk av bronkitt. Skulle jo
postet dette for lenge siden, det er jo allerede nesten to måneder siden turen, men jeg har vært så sliten de siste
månedene.
K. Hej Line Dejligt at læse din blog, den kommer jeg helt sikkert til at følge. Har selv datet en hel del i mit
singleliv (er nu i en alder af 51 år blevet gift og endda lykkeligt) men hold da op hvad fjolser jeg er rendt ind i
– synes næsten de nyskilte mænd er de værste, for de er jo sådan set stadig “gift” med x-konen – enten. Dette
ble et veldig langt innlegg, men det er også en ganske lang historie.

