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Vennerne Anton og Peter er begge gode svømmere.
Peter er heldig til træning, for han skal lave redningsøvelser med Maja – holdets dejlige pige.
Efter træningen fortsætter drengene. De har planer om at springe ud fra 5 meter vippen. Anton springer først,
så er det Peters tur.
Der er langt ned! Peter er bange og knæene ryster. Bag ham står Maja og venter på, at det bliver hendes tur.
Han bliver nødt til at springe – og klarer den med glans. Næste dag tager de to venner til stranden. De nyder
solen og boltrer sig i vandet. Langt ude i vandet får de øje på en pige. Er det Maja? Råber hun? Bogen er en
dansk udgave af Help i serien På let engelsk. Frilæsningsbøgerne i Cafe-serien er niveaumæssigt opdelt i en
gul (lix 7-8), en rød (lix 8-10) og en lidt sværere blå (lix 12-15) serie. Indholdsmæssigt er bøgerne til en vis
grad opdelt i tøse- og knejteemner med temaer hentet fra unges hverdag: fester, pc, chat, mobiler, venskaber,
sorger og bekymringer mm. Bogen tilhører gult niveau i Café serien.

oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af. OK 2018 »Fornuften vil sejre«: Eksperter har meget
svært ved at se forhandlinger ende i konflikt De statslige ansattes frokostpause er nu den største knast i.
Murphys første lov lyder: Hvis noget kan gå galt, vil det gå galt.
Her følger et par gode råd om, hvad du så kan gøre. Jeg er en mor til en dreng på 6 år og den anden aften, da
vi lå i hans seng og jeg læste godnathistorie for ham, opdagede jeg at han lå og hev i sin.
Min pik er mikro når den bare hænger men når den er helt stiv er den 14 cm. Billig fyringsolie hos YX Hos
YX får du altid nogen af de laveste priser på fyringsolie, der findes i Danmark. Der findes få anledninger, der
er bedre til at åbne en god flaske rødvin op, end når man steger saftig bøf. Har.
At beskære frugtræer er ikke så vanskeligt, som mange tror. Har du glemt koden til din iPad eller iPhone eller er enheden blevet slået fra fordi du har indtastet en forkert kode for mange gange. Normalt handler
jagten på den »perfekte krop« ellers primært om kost og. Billig fyringsolie hos YX Hos YX får du altid nogen
af de laveste priser på fyringsolie, der findes i Danmark. Fatter ikke hvorfor. Et mesterværk. det her jeg så
fået en odrer. Det har altid været svært at være teenager.
Du får tilmed gratis levering, hvis du tillader, at.

