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Fru Lasker og Assar Jansson skal reise til Paris sammen. Det er Janssons første utenlandstur. Det blir en
morsom opplevelse med uvanlig mat og andre merkverdigheter. Boken er tilrettelagt med enkel tekst.
En Nordmann, en Svenske og Claudia Schiffer satt sammen på toget. Plutselig kjørte toget inn i en tunnel, og
det ble bekmørkt. Så kunne man høre en kysselyd og. De hundre nakne kvinnene skal alle bære store, runde
speil, og de er en del av den amerikanske kunstneren og fotografen Spencer Tunicks kunstinstallasjon.
Kilder: Lydbokforlaget.no, HaugenBok.no og Tanum.
no: Hvorfor feirer vi påske? I dag feirer vi påske for å minnes at Jesus ble korsfestet og drept, og sto opp igjen.
Ordet impresjonisme betyr inntrykk, og malere som malte på denne måten søkte å gjengi det flyktige lyset og
fargeinntrykkene uten å legge vekt på det. Visste du at 98 prosent av oss krysser anklene i tannlegestolen når
vi skal få bedøvelse? Slik er vårt kroppsspråk Neste Opp Tilbake 232: Et ektepar satt å så på TV. Mannen syns
programmet var kjedelig og begynte å bytte kanaler mellom en porno film og et fiske. Saga møter jentevolden.
Annette Münch: Jenteloven (2009) Uten forvarsel må Saga flytte fra faren til moren. Hun flytter fra bygda til
byen. Mens hun venner seg til.
Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur Alltid
oppdaterte nyheter fra flere av de største nettavisene. Hold deg oppdatert med siste nytt fra Norge og resten av
verden. Her er ti personligheter du bør se opp for om du ønsker deg et langt og godt forhold

