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En skummel serie for de aller minste om Axel på jakt etter monstre!
Monsterjakten starter med boken Vampyren. I skolens kjeller er Den Farlige Døra. Ingen tør å sjekke hva som
er innenfor den. Bortsett fra Axel. Han er egentlig ikke modig, men når lillebroren til Ruthforsvinner, må jo
noen se etter om han er der inne. Og Axel gjør nesten alt for Ruth. Dessuten må han bevise for erkefienden
Loke at han ikke er feig.
Men hva skjuler seg egentlig i kjelleren? Kan det være ... en vampyr?
Vampyren er i dag en av de mest velkjente populærkulturelle figurene. På film, ikke minst i et utall
Dracula-filmer, og i tv-serier som Buffy har vampyren befestet. Rampete Robin. Han er rampete, helt spinnvill
– totalt UMULIG! Rampete Robin er her! Og vi vil elske ham. Les mer (Seoghør.no): Det kjente
skuespiller-paret Nikki Reed (28) og Ian Somerhalder (38) giftet seg i all hemmelighet i 2015. Nå venter de
sitt aller første. Vi ble inspirert under filmklubbtreffet i Tromsø tidligere i år der frivillig.no var en av flere
foredrag under seminardagen som gikk av stabelen under TIFF. Størst utbud av spill og tilbehør. Vi har spill
til PS2, PS3, Xbox 360, Nintendo DS, Wii, PSP, PC, MAC til lave priser og med rask leveranse. Vil du strikke
votter eller vanter?Her finner du lenker til strikkeoppskrifter på votter og vanter til voksne og barn. De fleste
er gratis.Sist oppdatert: Det var året vi fikk norsk krigsdrama fra samtiden, sci fi-skrekk som alle elsket og
opptil flere knallgode serier om O. J. Simpson. De lineære kanalene. Lyktes med Shakira-fleipen Torsdag skal

Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og
lyktes med. Troen på utenomjordiske – i skjæringspunktet mellom religion og science fiction. For mange er
UFO-er og utenomjordiske vesener noe som hører hjemme i. Hva skjedde? Det er ikke behagelig å bli holdt
utenfor, og i hvert fall ikke når man begynner på ny skole og fort blir anklaget for noe man ikke har gjort.

