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Poeten i glasburen skildrar finstämt sökandet efter ett språk och en gemenskap.
Författaren Johanna Nilsson har redan ett tjugotal böcker bakom sig. Hon har skrivit romaner och en mängd
uppskattade ungdomsböcker.
Mahad jobbar som spärrvakt i tunnelbanan. Men egentligen är han poet. Han drömmer om att kunna skriva
sina dikter på svenska så att alla kan läsa dem.
Och han längtar efter att få prata med den där unga kvinnan som alltid skyndar förbi med näsan i en bok.
Han vill veta allt om henne. Är hon lika ensam som han?
Deilig krydderkake uten egg bakt i langpanne passer godt til anledninger hvor man tar med en kake hver.
Server med melis- eller sjokoladeglasur. Lag et sukkersøtt pepperkakehus med "lovehearts", eller pyntet på
den klassiske måten med non stop. Her er det bare å bruke fantasien. Det går fint å lage dagen i forveien, men
aller best er å ha på glasuren på serveringsdagen. Husk da å pakke kaken godt inn i plast så den holder seg

myk. "Café Stings sjokoladekake" er en killer sjokoladekake - myk og saftig med en helt fantastisk god
sjokoladekrem! Jeg fant oppskriften på nettet for mange år siden. Hjemmets-lesernes beste kakeoppskrifter! Vi
ba Hjemmets lesere sende inn sine beste festkakeoppskrifter. Prøv dem du også, da vel! Hjemmet ba leserne.
2016-07-26. Man blir hva man eter – grisegodt fra Domecq For første gang siden vi startet Matcompaniet har
vi nå tatt inn ferskt, ubearbeidet kjøtt i frossen. Blogging var veldig populært for noen år siden,men nå virker
det som det ikke er så poppis lenger?Er iallfall ikke det her inne hos meg med tanke på dere som er.

