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Har du noen gang hørt om en jente som har en magisk finger? Jenta i denne boka er svært uvanlig. Når noen
gjør henne rasende, klarer hun ikke å beherske seg, men straffer dem med et lyn fra den magiske fingeren.
Resultatene er overraskende, fantastiske - og morsomme. Roald Dahl (1916-1990) hadde en uvanlig evne til å
lage fortellinger med overraskende poeng.
Den magiske fingeren er en av Roald Dahls tidligste fortellinger for barn.
NRK Super er det største norske nettstedet for barn! Hos oss får du TV, spill, radio og nyheter.
Har du problemer med nett-TV? Gå inn på tv.nrk.no/hjelp Roald Dahl har gledet unge lesere med frydefulle
historier i over 50 år. Hans fantasi og humor gjør bøkene til bestselgere over hele verden.
Norske sexnoveller og erotiske historier sortert etter kategori Med den sorte lakkhånden strøk jeg utenpå den
stramme buksen, og klemte forsiktig til.
Kjøp boka mi Sex fra Ah til Åh … som har orgasmegaranti HER. Den er full. Skrivekonkurranser mars
Nordlys vil høre din historie: Frist for skrivekonkurranse: 1. mars. Nordlys inviterer alle pasienter, både gamle
og nye, pårørende, leger. Harstad Tidende er en del av Mediehuset Hålogaland. Harstad Tidende arbeider etter
Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Harstad Tidende har ikke ansvar. MÅNEDENS
ARTIKKEL OKTOBER 2012: Den magiske leken Leken på småbarnsavdelingen er ofte spontan og det er
opp til personalet å gi næring til leken og å støtte. Snapchat har fått stor konkurranse i det siste, spesielt fra
Facebook og Facebook-eide Instagram og Whatsapp, som alle tre tilbyr «my story»-lignende.
erotiske noveller og sexhistorier, fatnasier og drømmer. Hvorfor: Det er sant som det sies, man glemmer aldri

første gangen. Første gangen man kjører bil. Følg både din egen og babyens utvikling uke for uke gjennom
hele svangerskapet. Se også videoer av graviditetens første, andre og tredje semester og fosterets.

