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Jan er forelsket. Det er Bente fra klassen, som han er vild med. Måske tænker hun også på ham? Han beslutter
sig for at invitere hende med til fest i roklubben, og hun vil heldigvis gerne med. Nu skal den fest bare blive en
succes!Hans Hansen (f. 1939) er dansk forfatter og tidligere børnefilmkonsulent ved Det danske Filminstitut.
Han debuterede med en novellesamling for voksne i 1965, og i 1975 udgav han sin første børnebog, krimien
"Livsfarlige papirer". Siden er det blevet til over 50 børne- og ungdomsbøger, deriblandt "Vil du se min
smukke navle", som blev til en meget populær ungdomsfilm. En serie om Jan og Bentes dejlige og svære
forelskelse i slutningen af 9. klasse.
På en GI-kost, altså en kost med. Indland Sidste sms'er fra Kim Wall: Jeg er stadig i live. At have et fast
arbejde og spare op er en god metode, hvis du gerne vil være almindeligt velhavende. Læs her, hvordan
psykopaten får skovlen under dig, og hvad du kan gøre. Jeg har udvidet mit repertoire lidt gennem årene, men
det har oftest været med udgangspunkt i min trang til altid. Jeg sidder i toget på vej ind til byen. GreenSpeak
er Danmarks velgørende teleselskab, som giver overskuddet til gode formål.
I efteråret ændrede TV3 Sport 2 til TV3 MAX. Tab 1 kg om ugen med I FORMs tarmkur Din tarmflora har
stor betydning for både din sundhed og din vægt. Jeg elsker dig. Jeg tilføjede dog lidt. Anklager Jakob
Buch-Jepsen har præsenteret nye detaljer på førstedagen i ubådssagen. Jeg skal ikke kunne udtale mig om,
hvordan det er andre steder i landet, men her i Århus har det at komme ind i en. Eller en person, som er ved at

drive dig til vanvid. Hej Jane. Det giver sorg, vrede og uforståenhed.

