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I FARSAN GÅR IGEN får du en chans att bekanta dig med Farsan och hans vänner för Farsan behöver hjälp,
men han tiger om sitt största problem. Därför kommer många frågor upp som varken Påven eller Filosoferna
kan svara på: Hur mycket väger ett avhugget huvud? Varför vill Talibanerna spränga kommunhuset i
Granåträsk? Kan man hävda sina mänskliga rättigheter om man är en zombie? Hur blir man av med sin
gravsten utan att flyga i luften?
Dessa och andra problem löser Ägget, Evalena, Greken, Edith och Farsan själv med hjälp av humor, råstyrka
och okunnighet, och ...
ja, det går ju som det går.
FARSAN GÅR IGEN är en fristående historia om Farsan och alla hans polare som var med i boken DEN
TATUERADE GETEN, där Ägget, Greken, Farsan och deras gäng försökte rädda den dementa Margareta
undan Åldringsvårdens klor, och ... ja, det gick ju som det gick.
Vi har haft kungabesök också, med både Kungen och Silvia och Säpo och allt. Farsan och alla hans polare
(särskilt Göken) grep in när arrangemanget höll på att haverera, och ... ja, det blev ju som det blev. Allt
beskrivs i TJABOGRUPPEN, det trovärdigaste kungareportage som någonsin skrivits.
Lister24.no er nettavisen fra regionavisen Lister. Vi dekker kommunene Farsund, Lyngdal, Kvinesdal,

Flekkefjord og Hægebostad.
Avisen arbeider etter Vær Varsom. Være Sammen er et kompetanseløft for tidlig innsats og endringsarbeid i
barnehagen.
Våre kurs gir verktøy for å implementere den varme og grensesetten Hadde selvmordstanker etter
Rio-skandalen: - Det var øyeblikk der jeg tenkte at det ville være greit å legge seg og aldri våkne igjen
Oppdatert 2 timer siden Civitan Norge og Brandbu idrettsforening arrangerer i år vinter leker med langrenn og
truger. Vi håper dette er noe som dere har lyst til å være med på, en flott. Lokale nyheter, sport, kultur,
næringsliv, hilsener, dødsannonser og mye mer Planlegger du nybygging eller takrenovering, velg et tak fra
Monier - din leverandør av komplette takløsninger i tegl og betong Geilo Idrettslag takker alle som har vært
med å bidra til at årets Skarverenn igjen blei en suksess Jeg tok en god del bilder av lastebiler i løpet av
åttiårene. Satte dem inn i albumer og så forsvant de opp på loftet, der de har ligget i 22 år.
Få din egen blogg og les andre blogger på Norges største bloggsamfunn. Fanside for Liverpool FC.
Siste nytt.

