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Enestående er en inspirerende og ærlig selvhjælpsbog til teenagepiger. I bogen stiller Kristine Sloth dig en
række spørgsmål og giver dig udfordringer, som får dig videre, hvis du arbejder med dem.
Bogen er fuld af eksempler og historier fra Kristines eget liv og ideer til, hvordan du får bedre selvtillid og
modet til at være den bedste version af dig. Kristine er 16 år og prisbelønnet YouTube-stjerne med 125.000
faste følgere og over 200.000 på Instagram. Hendes videoer handler om alt det allervigtigste i en teenagers liv:
venskab, kærlighed, selvværd, følelser og beauty. Hun er kendt og elsket for sin ærlige og ligefremme stil.
Kristine har tidligere udgivet bogen MIN VERDEN. Dette er en ebog med såkaldt fixed laoyut. Den er
velegnet til læsning på læseapparater som tablets og smartphones. Den er uegnet til læsning på ældre eller
mindre avancerede læseapparater.
Vi leverer oplevelser lige fra sport, fitness, sundhed og ferie til fester, kultur, konferencer og events - og tag
endelig sportstasken med.
Danmarks største online shop for bådudstyr og tilbehør. Bølgens enestående arkitektur lever videre bag de.
Den er sammensat af fine metal- og grafitpartikler blandet. Citaterne er fra Den.
Ovnsstekte vårruller tar lenger tid enn frityrstekte, men de blir like gode og sprø og er litt sunnere. Asiatisk
slow-food. Vi leverer tæpperens og møbelrens, samt periodisk overfladebehandling af.

Sankt Ansgar Kirke er domkirke for alle katolikker i Danmark og sognekirke for katolikkerne i det centrale
København.
Citaterne er fra Den.
Smuk, harmonisk og helt sin egen. En villa som ikke er et almindeligt typehus MAGNUS ELANDER
Fotoekspert. 42-60. Villa bygger villaer med udgangspunkt i den skandinaviske modernisme op gennem det
sidste århundrede.
OM SHOWET Så er jeg sgu klar med et nyt solo show, “Går over i historien” “Faktisk er der tale om to
shows, men det venter vi lige med. Vores speciale er rejser til Bali, Lombok og Gili øerne - Alle rejser
tilpasses vores gæsters ønsker og behov. Ovnsstekte vårruller tar lenger tid enn frityrstekte, men de blir like
gode og sprø og er litt sunnere. 000 Mbit inkl.

