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Muffe er tilbake! Det blir svært dramatisk da Muffe, eller Mons Ulrik Ferdinand Andre som han egentlig
heter, drar på sommerferie med fattern ... Allerede før de har nådd fram til hyttedøra har Muffe havnet i
skuddlinjen, og er dermed på sporet av en ny sak. Men med god hjelp av Nille og Bomba klarer han såvidt å
hale det hele i land. Og som vanlig er veien mot løsningen strødd med Muffes humor og spesielle måte å se
tingene på. Dette er den tredje frittstående boka om den kreative antihelten Muffe og den lett distré faren
hans.Bøkene om Muffe tar opp vanskelige ting, og med et levende språk, fullt av humor og selvironi, tar de
ungdom på fullt alvor. Både temaene og Garvangs stil har gått rett hjem både hos leserne og
anmeldere.Lydboka inneholder punklåta "Skoda Octavia Combi" med Pelle Parafin Missing Link!
Prisliste (eks. mva.) Dryppvanning Hurtigkoblinger. Bauer Cam-Lock Farrow Geka Nor Lås 1 Perrot Raufoss
Desmi Wright Rain 12330050: Evakueringspumpe alene: 1350: 12330051: Evakueringspumpe sett: 150:
23071400: Galv. 3 pkt.oppheng 4 bein: 3850 Biltema Bil, MC, Båt, Fritid, Hjem, Kontor-Teknik, Bygg,
Bilpleie, Verktøy Hos oss finner du alt du trenger til hagedammen. Enten om det er utstyr for å anlegge en ny
dam, vedlikehold eller dekorasjon. Bli kjent med oss som arbeider her. Vi arbeider hver dag for å gjøre
Atlanterhavsparken mest mulig ekte, spennende, engasjerende og lærerikt for våre gjester. HegnarOnline
Debattforum: Ticker FUNCOM. Forum forside; Tickerliste; Registrer ny bruker; Forum logg inn;
HegnarOnline Debattforum: Ticker FUNCOM Høiax er leverandør av varmtvannsberedere, varmepumper og
systemvarer for varmt vann til boliger og større anlegg.
Produktene selges direkte til rørleggeren, ikke.
Baderoms utstyr, rør og deler, verktøy, hus, hage og hytte produkter, gratis levering i hele Norge John Guest
(JG) Speedfit systemet med rør og koplinger er enkelt, raskt og sikkert å legge. Kompitabelt John Guest (JG)
Speedfit systemet er kompatibelt med andre. Denne siden er et vindu for Airflow Boligventilasjonsom driver

med: filter, vifter, viftereimer, ventilasjon, lyddemping, sentralstøvsuger m.m Alt med innaklima i fokus.

