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Mollys klasselærer, Sanne, har fået den ide, at der skal udveksles kalendergaver i klassen og at hun skal
bestemme, hvem, der skal give til hvem. Molly skal give til Petrine og vil lave hende et armbånd, men hvorfor
pokker er det Atle, der skal give hende? Den creepy fyr.
Han har været tre år i klassen, men hun kender ham overhovedet ikke og har aldrig haft noget med ham at
gøre.
Han sidder bare der bagest i klassen og gemmer sig bag sit lange pandehår. Mikkel brokker sig højlydt over
Sannes juleflip og mener, at hun glemmer, at de ikke er småbørn. Altes gave til Molly starter som lidt af et
mysterium, og som dagene går, kommer den til at fylde mere og mere i Mollys bevidsthed. Hendes syn på
Atle forandres, måske er han slet ikke så creepy og mærkelig alligevel ... Pressen skriver: »Rigtig god og kort
hverdagsberetning om livet som ung. En lille medrivende og nutidig fortælling.« – Maria Sjøblom, Lektør
– spørger du måske. Mange frygter at trække bogstavet Z fordi de ikke kender ret mange ord med Z. Din
guide til vægttab. Venlig hilsen Erland H. Mange forskellige slankekure.
Søg hjælp og få sat gang i et behandlingsforløb Hvis du trækker dig helt fra de ting som stresser dig og du

ikke lider af angst eller depression, så tør jeg godt love dig at du kan være stressfri på 6-9 måneder og at du
kan vende tilbage til dit job senest efter 12 måneder.
Søg hjælp og få sat gang i et behandlingsforløb Hvis du trækker dig helt fra de ting som stresser dig og du
ikke lider af angst eller depression, så tør jeg godt love dig at du kan være stressfri på 6-9 måneder og at du
kan vende tilbage til dit job senest efter 12 måneder. Venlig hilsen Erland H.
Venlig hilsen Erland H. Lagkagebundende fandt jeg en opskrift på hos Jubii debatten, hvor en masse
kageentusiaster deler ivrigt af erfaringer, ideer og gode råd. Mange forskellige slankekure. Er det ikke noget
med sært udklædte heksedoktore der hopper rundt og slår på tromme. Fortvivl ikke. – spørger du måske.
Behandlingsforløb, der kan virke enkle og overskuelige for læger og sygeplejersker, fremstår ofte
uoverskuelige for de patienter, der skal i gennem dem. Jeg håber, du vil hjælpe mig med at samle flere,
således at listen måske engang kunne blive næsten komplet. Jeg håber, du vil hjælpe mig med at samle flere,
således at listen måske engang kunne blive næsten komplet.

