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VERDENS FARLIGSTE GJENG har bygget Uhyggens borg i Ondskapens skog. De blir angrepet av
nabogjengen, får en uønsket jente på besøk og må håndtere en diger gris.
Gjengen har spyttekonkurranse, forteller grøsserhistorier og må blø ganske mye for å beholde borgen. Denne
boka inneholder fire ville historier fra gjengens farlige liv.
VERDENS FARLIGSTE GJENG er en rå og morsom bok om alt som skjer når de voksne ikke følger med!
Boka kan beskrives som en blanding av tegneserie og vanlig bok og er gjennomillustrert av Ida Larmo som
tidligere har illustret en rekke barnebøker og laget egne tegneseriestriper.
Hun smuglet datteren til USA for å redde henne fra en av verdens farligste gjenger. Men de fant henne. I
samarbeid med flere kjente aktører fra næringslivet inviterer vi til årets viktigste nettverkskonferanse i
Telemark, Heltekonferansen 2017! Arne Svingen er stadig på farten rundt i landet for å møte lesere. Plakaten
til venstre er fra et arrangement i Nes, som er en del av Litteraturfestivalen i Akershus. Megaklubben –

bokklubben med de beste bøkene for barn og ungdom fra 10 år. Vi gir ungdom leselyst og leseglede! Tara og
Vegard. Skam.
Skam er en ny dramaserie som følger Eva, 99’er på Hartvig Nissens vgs. Følg serien hver dag gjennom
filmer, grabs og bilder på skam.
p3.no. For noen uker siden startet Peter og jeg en storstilt konkurranse i vinduskarmen, nemlig førstemann til å
gro en avokadoplante! Peter påstår det er et tegn på at. Stedfortredende utenriksminister til Trump: Ikke del
Jerusalem Jewish News, oversatt av Thor Evje 2017.05.17 Før USAs president Donald Trumps besøk i Israel
og 50. Organisasjon som arrangerer turer med Dakota DC 3.
Turprogram og bildegalleri.
Yousef Assidiq (27) ble en del av et ekstremt miljø etter bare én uke som muslim. Hva skjedde? Det er ikke
behagelig å bli holdt utenfor, og i hvert fall ikke når man begynner på ny skole og fort blir anklaget for noe
man ikke har gjort.

