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I den här boken träffar du Alice och Maja som går på cirkusskola. De övar och övar fram till den stora
föreställningen. I publiken sitter många människor och både Alice och Maja känner sig lite rädda.
Kommer de klara det?

Annika Rehn som skrivit de populära böckerna om Ebba är nu tillbaka med Skills, en bokserie om ungdomar
för ungdomar. Till sin hjälp har hon även denna gång fotograf Göran Billeson. Med materialet Skills vill de
locka till kommunikation. Skills omfattar fyra böcker, korta filmer och två kortmaterial. Allt handlar om
fritidsaktiviteter och innehållet ger många tillfällen till samtal och tankar och förhoppningen är också att
inspirera ungdomar till ett eget berättande.
Hela materialet har stöd av tecken.
Boken är i storlek A4, 28 sidor
La en profesjonell bryllupsplanlegger hjelpe dere, eller finn masse tips og råd om bryllup. Nyttig
leverandøroversikt for bryllup. Hva med bryllup i Italia eller. Electrolux FlexCare EW81611F er en
vaskemaskin som får unna den daglige klesvasken på en effektiv og problemfri måte. 8 kg kapasitet: Høy
kapasitet går hånd i. Oppslagstavle Har ledig bolig. Dersom du har en bolig ledig eller om du har et rom ledig
i kollektivet ditt, legger du inn et oppslag om det her. Bilder, nyheter og informasjon fra Ingøy. 71 grader
nord. Pictures, news and information from Ingoy island, Norway Påske: Olav Hermod Kydland: En ny og

levende vei til helligdommen Påske: Hans Erik Nissen: Tornekronen Påske: Amalie Matilda Hull: Det er liv i
å se på det.
Høsten 2015 har starte fint for Rugdelias. Allerede første prøvehelg ble det flere premier. Vår egen VLV
Lucius fikk 2 AK første dag han var løs i fjellet og er. Kongepar i 25 år: Gratulasjonsprotokoll. Søndag 17.
januar var det 25 år siden Kronprins Harald og Kronprinsesse Sonja ble Norges Kongepar.

