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Sjette lydbok i serien om rampegutten Tom Gates! Lærerens hodepine, ivrig tegner og evig spilloppmaker:
Tom Gates har tatt barn over hele verden med storm.
Det er kjempekaldt ute, og Tom venter bare på at det skal begynne å snø slik at han og Derek kan ha
snøballkrig.
Men når et skikkelig heftig snøvær stenger skolen, må Tom være hjemme sammen med den gretne søsteren
sin og en gjeng slektninger som har kommet på besøk for å planlegge gullbryllupsfesten til besteforeldrene
hans.
Ikke akkurat det han drømte om, altså ...
Trenger du en reserveløsning for å oppbevare store mengder klær? Ta en titt på klesstativene og stumtjenerne
våre. De er enkle å montere, enkle å. Bestill en helg med utdrikningslaget til Gdansk og bli en av de 100,000
som tidligere har bestilt guttetur Gdansk med oss. Omtalt av FHM & Dagbladet Den handler om kjøreglede,
spesielt i bytrafikken. Med det tøffe utseendet inspirert av Yamahas sportsmodeller i R-serien, er dette den
mest sporty av 50. Motta nyhetsbrev.
Velg dine seksjoner og få siste saker på epost. Og ikke vær redd, det er lett å melde seg av igjen :) for
deltakelse i 17. mai-prosesjonene i Bergen 1 Innledning I Bergen har prosesjoner (eller tog/opptog) i
forbindelse med grunnlovsdagen svært. Motta nyhetsbrev. Velg dine seksjoner og få siste saker på epost. Og
ikke vær redd, det er lett å melde seg av igjen :) I dag fikk vi storfint besøk i fjøset. Ordføreren vår Astrid

Byrknes, ble kidnappet av Frøydis Haugen, leder i Hordaland Bondelag, og Asgeir Nøttveit, leder i.
John S' nye bok LEONARD er i trykken og kan leveres fra Jakt- og Fangstbua fra neste uke. "Rydd plass i
bokhylla. Leonard er rett og slett John S. Opdahls beste roman." For første gang i livet gikk jeg i
demonstrasjonstog i går. Jeg var med på Opptog for norsk landbruk i Oslo, sammen med 3-4000 andre bønder
og støttespillere. Kongepar i 25 år: Gratulasjonsprotokoll. Søndag 17. januar var det 25 år siden Kronprins
Harald og Kronprinsesse Sonja ble Norges Kongepar.

