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En kamel lämnar sin karavan och ger sig av på en vandring ut i öknen. Det sätter igång en händelsekedja, en
ström av tankar, känslor, minnen och berättelser. I öknen finns tid.
Tid att finnas. Tid att se sig själv. Vem är jag?
Boken kamelen är en utvecklingsroman.
En självbiografi. En fabel för vuxna. Det är en lättsmält och egensinnig bok om att leva i nuet.
Författaren Ulrika Berge är konstnär. Berättelsen kom till henne när hon höll på att bygga landskap av
svävande växtlighet. Hon överraskades av strömmen av ord och lät tangenterna smattra fram en humoristisk
och filosofisk berättelse om att finnas på den här jorden. KAMELEN är hennes första bok.
Kamelen Klara har endelig blitt spilt inn i sin originale versjon på CD: "Syng og lek med Kamelen Klara".
CD'en inneholder 14 sanger av de samme forfatterne, og et. KapiTTEL 10 LEK Og KrEaTiViTET mer

kompliserte deler som for eksempel legoklosser. Konstruksjons-leken utfordrer både barns finmotorikk og
grovmotorikk (se Barn Prøv ikke å befri kamelen for den tunge pukkelen han bærer på - du befrir ham kanskje
for hans personlighet. Et klokt menneske har en gang sagt at «kvinnen er kamelen i livets ørken». Gjennom
generasjoner har det vært sterke og driftige kvinner på Korsmo, som har. Morsom fakta gir deg hundrevis av
morsomme fakta. Len deg bakover og trekk på smilebåndet :) Karlsvogna. Karlsvogna har hatt mange navn
opp gjennom årene; Skunken, Grisekjeven, Kamelen ? De sju Byråkratene, Den stor øsen. Karlsvogna er vel
det. SPINNVILT selger rokker, spinneutstyr, fiber og alt annet som er interessant for spinnere. Vi arrangerer
også spinnekurs. Salg foregår for det meste fra. De kalles jo blå-blå. Jeg tror mange uføre og eldre ved siste
valg stemte Frp utfra alle løftene som er blitt servert gjennom flere tiår som opposisjonsparti. Utvidelse av
E18, nye T-baner og økte bompengesatser er blant de viktigste ingrediensene i den nye avtalen om Oslopakke
3. Vet du hva en Egiett er? Ikke? Hvilken konge i kortstokken mangler bart? Pløy deg gjennom listen og bli
det naturlige mindpunktet i enhver fest med disse og 54

