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Svømmedagen nærmer seg, og dette er Rubens siste sjanse for å ta svømmeknappen. Men det er et problem:
Ruben kan ikke svømme.
For å få svømmeknappen, må man kunne svømme 25 meter og også kunne dykke ned til bunnen av bassenget.
Og så må man redde rektor. Ja, du hørte riktig. I tillegg til å stå i fare for å drukne selv, må Ruben altså
risikere å drukne rektor i samme slengen. Og selv om det hadde vært en bra ting å bli kvitt verdens aller verste
rektor en gang for alle, så hadde det kanskje vært greit å ikke dø selv i forsøket. Derfor må Ruben og
bestevennen Kent lage en plan. Hvordan unnslippe - eller aller helst stoppe - svømmedagen?
Vi følger Ruben og Kent gjennom elleville påfunn og forsøk, men klokka tikker, snart er svømmedagen der!
990 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 148 av disse har per i dag ingen utlån. Hos disse har 1927
avdelinger registrerte utlån i perioden. Bli med og utforsk verdens best bevarte grav fra vikingtiden! Les mer
Uføre Jens (43) trodde han vant 600 millioner da alle lotto-tallene stemte. Det var bare én hake. Visste du at
98 prosent av oss krysser anklene i tannlegestolen når vi skal få bedøvelse? Slik er vårt kroppsspråk Se for deg
at du får ditt første barn. Det er noe som sprenger i brystet. En ny følelse. Gutten som ligger i den lille sengen

med hjul, er det.
Mange spør om hvordan vi kan få god skole. En skoleforsker på Hamar har svar. DinNettAvis, utenlandske
og norske nyheter. Trumponomics og nye eller gamle politiske strømninger? Kjell Gunnar Bleivik 8 desember
2016. Mitt nye hjemsted Jeg har skrevet en fortelling om en gutt som ikke har det så bra. Han blir mobbet på
skolen og familien hans bryr seg ikke særlig mye om han. Jentene mine er bare verdens heldigste som har en
mornete som strikker så mange fantastiske plagg, helt magisk, rett og slett. Ungene elsker de hjemmestrikka
klærne. EN AV VERDENS BEST RANKEDE BUESKYTTERE TIL AKKERHAUGEN! SJEF VAN DER
BERG fra Nederland stiller på Akkerhaugen Bueskytterklubbs internasjonale stevner

