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Jo er fire år og bor sammen med mamma. Mamma skal jobbe hjemme i dag, og hun syns at Jo skal få en
fridag fra barnehagen. Det går ikke så veldig bra, men heldigvis kommer mormor. Dette er den andre boka om
Jo.
Langhelg og fint vær - ja takk!! Jeg jobbet bare to dager denne uken, tirsdag og onsdag.
Torsdag var det fridag og alle hadde fri. Fredag måtte mannen i huset på. Så var dagen her og jeg våkna med
blåveis-great!Etter operasjonen av tanna altså,jeg var ikke på by'n kvelden før.Hoven og blå.Jammen godt jeg
kjøpte litt ny. Det er tidlig en søndags morgen. Vi har vært oppe og ammet siden litt etter kl 05, og er fortsatt
våkne. Takk for gode bleiebøttetips. Skjønner at det er Ubbi. Småskolen skulle avslutte før jul med et stort
julespill som alle var svært opptatt av. Men en dag kom lille Anders hjem og var aldeles utrøstelig. Norges
største nettsted. Oppdateres minutt for minutt på siste nytt innen sport, innenriks, utenriks, og underholdning.
Hei og hopp fra Odense ♥ Da vi kom frem til sommerhuset sent på natten, skjønte vi fort at det ikke kom til å
bli noen helg i sommerhuset. I april skulle amerikanske Elise Nguyen (34) bare en kjapp tur innom solariet
etter en yogatime. Solingen endte med store forbrenninger på kroppen. KrF-lederens landsmøtetale: «Velger
Erna oss, kan jeg trygt stoppe serien: Knut Arild Hareide lanserer nye og litt uventede statsministerkandidater»

Frøkena har virkelig vist progresjon, og det er ikke lenger tvil om at jeg går mot en bedre versjon av meg selv.
Det merkes, og det synes. Det gleder, og det skuffer. Nå er det skikkelig varmt her i Trondheim. Skikkelig
varmt! Sydentemperatur. Litt for varmt for min del, for jeg er ikke laga til så mye varme.

