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Det har været mit livs mest turbulente sommer. Efter at jeg fandt min nu ekskæreste i seng med min nu
eks-bedsteveninde, har jeg foretaget nogle store ændringer i mit liv. Jeg har fået nye venner, et nyt arbejde og
nye interesser. Men der er en helt særlig fyr, der er interesseret i mig – og jeg forstår det ikke. Jordan Tuttle
kan få lige den, han vil have. Han er skolens mest populære fyr. Sexet, intelligent, rig og stjernequarterback.
Han er perfekt. Og alligevel opfører han sig, som om han ikke vil have andre end … mig. Så på trods af mine
bange anelser og min tvivl lader jeg ham komme tæt på mig. Sandsynligvis for tæt.
Jeg opdager, at han ikke er så perfekt, når det kommer til stykket, men jeg er ved at falde for ham. Jeg ved, at
han en dag vil knuse mit hjerte. Og at jeg vil lade ham gøre det. Mere end venner er highschoolromance, der
får sommerfuglene i maven til at blafre. Fyldt med sitrende teenagekærlighed, jalousi og drama.
Gentofte Kinos Venner, der for nogle år siden bragte Gentofte Kino gennem den akutte krise i forbindelse
med anskaffelsen af digitalt udstyr.
AQUA.

Nu er vi igen klar med Vandvakslejr i sommerferien. eks. Det var bl. Flot afslutning på en flot DM
weekend. Læs mere her om. Foreningen arbejder for at bevare og synliggøre nordfronten af
landbefæstningen, og især Fæstningskanalen, Lyngbyfortet. Skal dit barn også have en sjov og hyggelig uge
sammen med andre vandglade børn. SÅ LÆNGE JEG LEVER er en dramatisk, humoristisk og poetisk rejse
gennem musikeren John Mogensens liv. SÅ LÆNGE JEG LEVER er en dramatisk, humoristisk og poetisk
rejse gennem musikeren John Mogensens liv.
'venner', 'madklub', 'træningsmakker', eller søg efter et område. a. Gentofte Kinos Venner, der for nogle år
siden bragte Gentofte Kino gennem den akutte krise i forbindelse med anskaffelsen af digitalt udstyr.
Danmarkshistoriens største musik-sællert, AQUA, bliver en af de helt store attraktioner på Knivholt til Rock i
Frederikshavn 2018. 000 aktuelle bobler.
Mine venner og familie tror, at jeg i skjul har købt aktier i Modstrøm eller arbejder for dem, når jeg fortæller
om, hvor glad jeg. Gentofte Kinos Venner, der for nogle år siden bragte Gentofte Kino gennem den akutte
krise i forbindelse med anskaffelsen af digitalt udstyr. Nu er vi igen klar med Vandvakslejr i sommerferien.
Som regel synes børn, at det er sjovt, at bevæge sig. a. maj åbner udstillingen RUMMET TUR-RETUR hvor
Andreas Mogensens rumkapsel er omdrejningspunktet. a.

