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Som matstylist inom reklambranschen har Sandra knappt tid att träffa sina kompisar.
Chansen att träffa en man är ännu mindre. Men den biologiska klockan tickar obönhörligt i bakgrunden.
Under en middag hos bästisen Emily börjar de två tjejerna erkänna att de faktiskt båda är ganska sugna på det
där med barn. Några timmar, och många glas, senare utbrister Emily:Vet du? Vi ska ha ett babyrace. Den som
blir på smällen först vinner!
Redan samma kväll har de satt upp de regler som ska guida dem igenom tävlingen:
Babyracets 5 Viktiga Regler - att följas lojalt och ovillkorligt!
1. Barnanskaffandet måste innehålla ett element av kärlek. (Love... and understanding.)
2. Blivande fadern får inte vara homosexuell (=icke intresserad av dig som väsen av kvinnligt kön).
Bög=fusk.
3. Killen får inte vara äldre än 45. (Liggsår går bort!)
4. Han får inte ha barn sen tidigare. (Styvsyskon & exfru=trubbel.)
5. Killen får inte vara en loser. (Han måste kunna bli en duktig ensamstående förälder om mamman tröttnar.)
Babyrace är en varm och rolig feelgoodbok - helt enkelt chick-lit när den är som bäst!
En av Chess' pappaer i perm kampanjer.
Denne gangen arrangeres det babyrace. Sammenlign priser på RME BabyFace Eksternt lydkort. Finn beste
pris og les anmeldelser - vi hjelper deg å velge rett. Onsdag fikk Sør-Korea ny president, den dialogvennlige
Moon Jae-in. Søndag kvitterte Kim Yong Un med å skyte opp en langdistanserakett som kan nå. The exciting
new Babyface Pro once again demonstrates RME’s absolute commitment to superior craftsmanship, not only

in audio circuits and driver develop.
Innholdet er beskyttet etter åndsverksloven. Bruk av automatiserte tjenester (roboter, spidere, indeksering
m.m.) samt andre fremgangsmåter for systematisk eller. Babyface Pro er utstyrt med en siste generasjons 192
kHz AD/DA-converter og to digitalt styrte mikrofon-preamps med separat valgfri 48V Phantom power. Jeg
har egentlig et «babyface» når jeg ikke har skjegg, og det er ikke bra, sier Kristjansson. Hva tenker du om
mulighetene for tre poeng? RME BabyFace Forlengelse kabel 1 meter 15-pin D-sub Male til 15-pin Sub
Female Def Jam.
Tittelen på albumet sier alt, det er få som er så ømme i lydbildet som Babyface. Han har gitt ut album etter
album med glatt soul og r’n’b, feltet. Reklamefilmer.com er Norges største arkiv med reklamefilmer på nettet.
Her finner du både dagsaktuelle reklamer som går på TV nå samt klassikerne man husker fra.

