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Verdens mest geniale jente!
Når Matilda begynner på skolen, blir både hun og de andre elevene plaget av grusomme rektor Trunchbull
som synes elevene er ufyselige larver. Men så oppdager Matilda at hun kan noe som absolutt ingen andre barn
kan. Og DA blir det andre boller.
Roald Dahl er verdens mest populære.
barnebokforfattere. Barn over hele verden elsker hans hemningsløse, kloke og sprudlende fortellinger. Bøkene
er oversatt til mer enn 50 språk og har solgt i over 100 millioner eksemplarer.
Matilda (Matilda Gressberg) fra Eidskog, Norge, har i en alder av 22 etablert seg som en komplett artist på et
høyt profilert norsk nivå. I sommer dukker hun opp. Matilda Vinje (30) blir fra 1. august ny leder av AF
Eiendom. Hun er utdannet sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU og har vært ansatt
i. Vi er eksperter innen eiendom og eiendomsutvikling og utvikler både nærings- og boligprosjekter. Kontakt
oss i dag - AF Gruppen Offentlige område. Vi har lang erfaring innen renhold for hoteller, restaurant, kontor,
butikk og spa/bade-anlegg.
Dette gjør at du kan fokusere på din egen drift. Fønix er en retro/livsstilsbutikk som fører klær, sko, vesker og

tilbehør til Rockabilly, Ræggære, 50-talls miljøer. Vi har avdelinger til både kvinner, menn. Hver dag fram
mot jul får Christine besøk av artister som spiller egne versjoner av kjente og kjære låter for å skape
julestemning i studio – og i de tusen. Billetter kjøper du hos ticketmaster.no (815 33 133), Narvesen og
7-Eleven. Vi ønsker velkommen til Stavernfestivalen 2017. Roald Dahl har gledet unge lesere med frydefulle
historier i over 50 år. Gode bokanmeldelse bidrar til at andre får lyst til å lese den samme boka. - Synes du at
det må være noe morsomt i alle barnebøkene? spurte frøken Honey.
- Det gjør jeg, sa Matilda. - Barn er ikke så alvorlige som voksne.

