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Dagen derpå kan være en prøvelse på linje med toppidrett
og kan oppleves som uutholdelig for mange.
Likevel gjenopplever veldig mange voksne mennesker
denne dagen gang på gang på gang, hele livet gjennom.
Fortvil ikke, denne boken hjelper deg ikke bare med å
forstå hvorfor, men å akseptere det.

Denne bokserien er spesiallaget for å hjelpe voksne
mennesker med å hanskes med livet.
Alle bøkene har store bokstaver, nøye utvalgte ord,
lettfattelig samspill mellom tekst og bilder og bruk av
gjentakelser og humor som pedagogisk virkemiddel.
Det gjør bøkene godt egnet til å få voksne mennesker til

å tenke at de klarer seg helt utmerket i livet sitt.
Lothepus til Petter dagen derpå: – Lå jeg med deg i natt? Biff Tartar, barbarisk rått og deilig, og ikke minst
verdens beste dagen derpå-mat! Få oppskriften på Biff Tartar her! Os-ordfører flytter rakettoppskyting til
dagen derpå: - Vi er ikke redde for å skille oss litt ut. Dårlig vær gjorde at nyttårsrakettene ble sendt opp en
dag. Ah.
endelig alene igjen. Det er alltid koselig med besøk, men jeg var sliten etter en litt lang natt på byen dagen før.
Det var min mor som var på besøk. Dagen derpå er det usikkerhet som preger avisforsidene. «Nå holder
verden pusten», skriver Daily Mirror etter at Donald Trump i går ble innsatt som. Det var virkelig dagen derpå
i huset hvor rundt 70 ungdommer var samlet til russefest Glasskaråsen i Bergen natt til søndag.
Festen, som rundt midnatt. Barkurs Barkurs for henne som liker å nyte det gode liv.
Hør fra proffesjonelle bartendere hvordan lett mixe deg en klassisk cocktail eller en Bloody Mary til dagen.
Surdeig lager du ikke på et blunk, men brød bakt med det smaker desto bedre! Ved hjelp av sammalt rug, vann
og tålmodighet har du surdeig klar på 5 dager. Nettbestillinger: Telefon: 51 90 55 50 E-post:
nettbutikk@melings.
no. Besøksadresser: Vikingbutikken Jåttåvågveien 11 4020 Stavanger GMAX Tvedtsenteret Inventura i media
Stigende kostnader innen oppdrett. Fra ord til handling. Flere har advart oppdrettsnæringen mot å havne i
samme situasjon som olje og gass før.

