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En bild om dagen / Ilustrerad almanacka för årets alla dagar.
Herregud & Co började som en blogg, tog sedan steget över till Facebook 2013 och finns numera också på
Instagram. Den innehåller enkla tecknade ögonblicksbilder som sprider glädje, hopp och eftertanke. Varje dag
lägger illustratören och kommunikatören Royne Mercurio ut en bild till glädje för de nära 60 000 personer
som följer hans sida på Facebook. Och får varje vecka frågan om inte bilderna finns samlade i en bok för egen
glädje eller för att ge bort som present.
Nu har han valt ut 365 bilder för ett år på temat: världen går att göra lite vackrare, lite varmare. Det vill hans
bilder påminna om.
Royne Mercurio är bildintresserad trebarnspappa och kommunikatör i Svenska kyrkan i Linköpings
domkyrkopastorat.

Det er noe med den logoen som tiltrekker meg kjenner jeg.
Og herregud så heldige Stockholm er som får seg en ny CELINE-butikk! Oslo, kan vi også få det? Ukens
opptur: TRENING! Jeg har trent mye, og det har vært utrolig bra for meg merker jeg. Jeg vet ikke om dere ser
den forskjellen jeg ser, men jeg føler jeg får. En nøye gjennomgang av språklige virkemidler i Hamsuns roman
Victoria. å herregud kom opp i norsk!! jeg trudde at nå var jeg død. ække såå Norske sexnoveller og erotiske
historier sortert etter kategori. Jeg hatet kjemi, men eneste grunnen til at jeg ikke skulket, var nettopp på grunn

av læreren. Få din egen blogg og les andre blogger på Norges største bloggsamfunn. Innhold Norge Nyheter
Spill Musikk Humor Helse Ferier Reiser Kontaktannonser Bil Båt Chateros Eros Chat Torrent Chattesider
Eroschat Pakketurer Date Nynorsk på norske skoler - nødvendig eller ikke? Drøfting om det er nødvendig med
nynorskundervisning på skolen. Londons ordfører Sadiq Khan stiller seg i spissen for det som likner en
kampanje for å avlyse Donald Trumps statsbesøk Hans Christian Doseth er en legendarisk norsk fjellklatrer,
født i 1958, død i 1984. Han gjorde en lang rekke førstebestigninger av klipperuter både på bolter og.
Kommaregler – de viktigste kommareglene Kommaregler er viktige, men feil bruk av komma fører heldigvis
sjelden til at noen dør (heng ham, ikke vent til jeg.

