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Ordbok i Thai. Dette er den første ordboka som benytter det norske alfabetet for å beskrive de thailandske
ordene.
Ordene blir derfor mye lettere å forstå og å uttale for en nordmann, enn ved bruk av det engelske alfabetet,
som er vanlig.
De fleste thailandske ordene er også skrevet med thai tegn.
"Uunnværlig verktøy for turister og fastboende nordmenn"
Salma Dahman (28) - Drømmen min er blitt virkelighet. Jeg har åpnet min egen Rema 1000 på Nordnes. Jeg
var bare seksten år da jeg fikk jobb som pantejente på. - Jeg så aldri på min far som en drapsmann - for meg
var han bare pappa. Lises far var alkoholiker, ble drapsmann og moren tok sitt eget liv. Da hun var 16 år fikk.
Denne bloggen er for de som er interesert i lappeteknikk og quilting.og håndarbdeid, og litt hva som opptar
meg i min hverdag. Takk for all innformasjon om Saraswati. Må kjappe meg å skrive "stil" til i morgen, og
dette jalp meg skikkelig. Tusen, tuse, tusen takk for hjelpen Bare lurte på. Morten Krogvold velger «Nå»
September 2016. Rolf Jacobsen har fulgt meg tett de siste 30 år.
Jeg bruker diktene i undervisningen under mine fotografiske workshops. I sin søken prøvde Siddharta mange

forskjellige ting, lærte seg yoga, slo seg sammen med omvandrende visemenn, og tilslutt prøvde han askese.
NR.3 ANDUNGEN SOM VILLE SNAKKE VAKKERT Det var en gang en liten andunge som gikk og
vagget og ville ut i verden. Han tok veien forbi stallen, og der møtte han Mons. Det var engang en mann som
var ute å ferdes. Så kom han langt om lenge til en stor og vakker gård; det var en herregård så gild at den
gjerne kunne ha vært et. Forhåndspublisert til 18 Mai. Jeg husker det som om det var i går at du stod ved
sengekanten min og strøk meg på kinnet. Dine myke hender og ditt omsorgsfulle. 78 kommentarer On 13.
mai, 2006 at 8:54 am floffeloffe_0 Sier: Så vakkert du skriver, og så heldig jenta deres er som har så flotte
foreldre.

