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Det har flyttat in en ny flicka i det gamla bageriet.
Atle tycker att hon är väldigt spännande. Men hur ska han imponera på henne? Så kommer han på en plan:
Om han lånar Ordförandens prisbelönta höna och sedan låtsas som om han hittat den, kommer han säkert att
bli berömd och få vara med i tidningen. Det borde imponera!
Men när plötsligt inget går enligt planen, behöver Atle hjälp av superhjälten Svartle och hans bästisar Brune
och Blåse. I och för sig förstår inte Brune och Blåse riktigt vad som har hänt, och egentligen gör inte Atle det
heller ...
Det kan inte annat än bli en massa förvecklingar och spännande jakter!
Osentimentalt, dråpligt och utan pekpinnar gestaltas barnens värld, och man kan inte annat än älska dessa
superhjältar i hemsydda dräkter.
Poeten Håkon Övreås barnboksdebuterade med titeln Brune. Hemma i Norge mottogs boken med öppna armar
och belönades bland annat med Norske Barne- og Ungdomsbokforfatteres debutantpris Trollkrittet. Den vann
även Nordiska Rådets pris för barn- och ungdomslitteratur 2014.

«Du tror det er vanlig at man kjøper biler kontant når man finner dem på Finn.no?» spurte aktor Eirik Jensen i
går. Kristine Schilling har gjennom. – Det svarte fåret i familien. Petter visste ikke hva han ønsket å gjøre med
livet sitt, og han kjente på presset fra familien. – Jeg følte meg.
Mannen la ut skryteselfie – slettet hele kontoen da han så hvem som svarte Det finnes ingen lov som sier at
temperaturen ikke kan være over eller under en gitt temperatur. Arbeidstilsynet har likevel en anbefalt
temperaturgrense på 19-26. Om anførselstegn (sitattegn, gåseøyne, hermetegn). Skriveregler og råd om
rettskrivning og tegnsetting. Vår kjære Åsleik Engmark er gått bort. På denne svarte dagen velger vi å huske
lyset du ga Jeg er oppvokst på landet i 50- og 60-årene, altså før begrepet »romfolket» var oppfunnet og den
gang Du schwarzer Zigeuner var en slager. Min bestefar hadde. – Feilsortert avfall utgjør en stor risiko både
for miljøet og oss mennesker. Som en bransjeledende aktør har vi nå fjernet svarte søppelsekker, og vi håper.
Det skriver kommunikasjonsrådgiver Øyfrid S. Knudsen i Innherred Renovasjon i en epost til Frostingen. Vi
har flere ganger omtalt forsøplingen på returpunktene.
Les mer om annonsørinnhold i VG Maxbo Direkte er et kommersielt samarbeid mellom VG Partnerstudio og
Maxbo. Dette er innholdsmarkedsføring, og ikke.

