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Denne boka gir veiledning, inspirasjon og moralsk støtte i den stadige utdanningen av den moderne far. Her er
spørsmål og svar på alt du bør kunne: Hvorfor er himmelen blå? Hvorfor dør unge gutter i Afghanistan?
Hvorfor kan vi ikke ha iskrem til middag hver dag? Og hvordan var dette med blomstene og biene? Lær deg
triks, trylling, papirflybretting, seljefløyter, barkebåter og ikke minst: lag verdens beste hamburger!
Kjøp 'Pappa kan alt, hemmelig håndbok for verdens beste far (og bestefar)' av Jr Per Asbjørn Risnes fra
Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater. Alltid vanskelig å finne gave til pappa, for han har
jo alt fra før. Men i fjor kjøpte jeg doordefender bilfender til ham, siden han er bilentusiast. Si; D-innlegg:
Mens mamma jobber 200 prosent, jobber du 100. Er det sånn du synes det skal være, pappa? Pårørende raser
mot Voss kommune: – Alt pappa ønsker seg er sykehjemsplass Trygve Styve (90) er ifølge kommunen «for
frisk og velfungerende» til å få fast. - For meg var han alt, sa 23-åringen vendt mot pappa Svein Mathisens
kiste. Den tidligere fotballspilleren, TV-eksperten og sportssjefen i Start døde 27. Denne boka gir veiledning,
inspirasjon og moralsk støtte i den stadige utdanningen av den moderne far. Her er spørsmål og svar på alt du
bør kunne: Hvorfor er him. Til den kjære pappa`n min Fra den lille jenten/gutten din. Du gir meg alt jeg
trenger Ikke bare i form av penger Du gir meg omsorg, varme og kjærlighet Pappa fikser alt for Petter. Denne
uken ble det kjent at John Northug blir manager på heltid for sønnen Petter.
En ordning både far og sønn gleder seg til. Her finner du alt du kan se. Peppa Gris 14. episode. Britisk
animasjonserie om Peppa gris og familien hennes. Tillatt for alle; Pappa kan alt (Innbundet) av forfatter
Risnes. Familie og helse. Pris kr 399. Se flere bøker fra Risnes.

