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Klaar gider ikke med sine forældre på charterferie, så da hun i stedet får lov at blive hjemme og passe sine
bedsteforældres kat, slår hun straks til. Men dagene kan godt føles lange for en teenager med hormoner i
kroppen og lyst til eventyr. Klaar forsøger at lære at skrive på skrivemaskine for at vinde et væddemål, hun
inviterer sin – måske – kæreste på besøg, hun snakker med veninden, og hun flirter med stilladsarbejderen
uden for vinduet. Alligevel sker der ikke helt nok. Så da hun finder sin farfars gamle dagbog i bunden af et
skab, kan hun ikke lade være med at begynde at læse i den. Men også farfaren havde hang til eventyr, da han
var ung, og det, hun læser, risikerer at ændre Klaars syn på sine bedsteforældre og på kærligheden for altid.
For i dagbogen er farfaren vildt forelsket, og det er ikke i Klaars farmor ... Evelien De Vlieger (f.
1969) har skrevet bøger for både børn og unge. Dette er hendes første bog på dansk.
Er du klar til prøven den 6.
Brædderne overvejede vi at male sorte, så de matchede det øvrige sorte træværk, vi har i haven, men det gik
vi bort fra. Tag på sommerferie i Australien Lad ferien gå Down Under til sommer i den tropiske delstat
Queensland, der har det hele: Dejligt klima, sandstrande. Ikke fordi der skal så forfærdelig mange valnødder
til din dejlige brændevin, men. Og som. Søg blandt krydstogter i hele verden og find netop den rejse, der

passer til dig. Fælles oplevelser Socialt samværd Relationer. Indien rejser er vores speciale. Rejser til Indien
- Grace Tours arrangerer rejser til Indien.
Heldigvis er det forholdsvis let at komme derover, og man kan finde flybilletter helt. Det skulle være en helt
almindelig ferie. Men så kom Niels Holck sagen – hvilket medførte en lidt mere. Søg blandt krydstogter i
hele verden og find netop den rejse, der passer til dig. Hej Stig, Sidst jeg var i Indien, der var der ikke de store
krav til visum for danskere. Hej Stig, Sidst jeg var i Indien, der var der ikke de store krav til visum for
danskere. Heldigvis er det forholdsvis let at komme derover, og man kan finde flybilletter helt. Guvernør
Nicolai Esmit og Adolph Esmit. Rejser til USA der er skræddersyede og uforglemmelige - det er hvad USA
Rejser står for. Tag med på rundrejse i Rom med dansk rejseleder og få en oplevelse for livet, men vi må
advare - du får lyst til at tage afsted igen og igen. Rejser til USA der er skræddersyede og uforglemmelige det er hvad USA Rejser står for. juni 2018. Indien rejser er vores speciale.

