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Nanna Kristensens liv med en broget dyreflok, giver masser af erfaring og inspiration i hverdagen. Den meget
brogede dyreflok der består bl.a. af 8 hunde, 5 katte, et par ponyer, masser af fugle og gnavere, holder til på
landet på Nordfyn. Erfaringen har hun hidtil delt ud af og ved kontakten med mange forskellige mennesker via
en velbesøgt hjemmeside. Nu er det så også blevet til en bog om hunderacen Mops, og om den lille gnaver:
Deguen.
com. Forfatter: Set&Sket. D et var en stille fredag aften, det havde været en hård uge på jobbet, og jeg
glædede mig til en fredelig aften. Tillykke til LA for den nye Profet de har bragt til verden; Ole Birk Olesen,
med sine 7 bud om kvinder. Vi hentede Demi hos jer for næsten 5 år siden, nu bliver hun 8 til sommer.
Klokken var omkring 21 da min telefon ringede. for første gang var jeg utro, og det med en så purung pige i
en yngre alder, end jeg nogensinde før havde prøvet. Line Baun Danielsen blogger om job, karriere, børn,
mænd, kærester, veninder, penge, politik, skønhed, livsstil, sex og meget mere. D et var en stille fredag aften,
det havde været en hård uge på jobbet, og jeg glædede mig til en fredelig aften. Her en hilsen fra Demi og
hendes familie. Demi et en fantastisk og dejlig hund, der.
Jeg vil tro den nye profet, kan videreudvikle sine profetier. Demi et en fantastisk og dejlig hund, der. Her en
hilsen fra Demi og hendes familie. Det var ikke det bedste.

Forfatter: Set&Sket. Demi et en fantastisk og dejlig hund, der. Tillykke til LA for den nye Profet de har
bragt til verden; Ole Birk Olesen, med sine 7 bud om kvinder. Klokken var blevet mange, før jeg nåede
tilbage til huset, og jeg regnede halvt om halvt med konen var gået i seng, og jeg skulle tilbringe en nat på
sofaen. Befamlet Jeg har prøvet at blive taget på og leget lidt med i en fyldt bus, det skete. Søg efter ord med
lydlig lighed mellem sidste betonede vokaler.

