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Att missa bussen, vara särbo, dela ut direktreklam eller sakna mod att slå till när rätt tillfälle ges - vardagliga
saker, men utmärkta ämnen för prosadikter.
Fyrtioen sådana vardagssituationer beskriver Solja Krapu träffsäkert och humoristiskt i Jag behöver
busschauffören. Själv säger hon sig njuta av normaltråkiga ord som "egentligen" och "avgassystem".
Att jobba som busschaufför med hundratals olika resenärer varje dag är inte alltid lätt. Alla är olika, och det
uppstår lätt problem. Alla är olika, och det uppstår lätt problem.
Tryck F5 eller högerklicka på … När rullstolsburna Cattis Friberg, 44, skulle ta bussen från Vallentuna till
Kårsta fick hon inte åka med. Vi har pratat med busschauffören Metin Yildirim som berättar om 11 saker alla
busschaufförer ogillar att du gör. Busschauffören vägrade fälla ned rampen. Att jobba som busschaufför med
hundratals olika resenärer varje dag är inte alltid lätt. Strängar 4 - Sidospår av Andrew Loss Det här är del 4 i
serien 'Strängar'. Kroppen och min sargade höger stortå har börjat återhämta sig, särskilt märkbart efter

lördagsnatten med 11 timmars sammanhängande sömn. Vad kan man hitta på för aktiviteter förutom att …
Förvirra hjärnan med Magiska synvillor, Knepiga Trolleritrick, Roliga Bilder, Sköna Dryckes-Visor, Tokiga
Historier, Vitsar, Skämt och mycket mer. Strängar 5 - Första halvan av Andrew Loss Det här är del 5 i serien
'Strängar'. Skrattar är något hon gör ofta, jag kan inte låta bli att innerst inne undra hur man kan vara så glad
när man varje morgon får plocka upp andras rent … Gästbok. Alltid lika kul och ni gör danspubliken aldrig
besvikna så inte heller denna gång. En buss har kört in i människor i en tunnelbanenedgång i Moskva i
Ryssland. Hej alla resglada. Jag och en tjejkompis ska åka till Hurghada nu i juli och skulle behöva lite tips
och råd. Det är måndag och det har gått ett antal dagar sedan jag nådde fram till Kloten efter fem dagar och
närmare 30 mil på Bergslagsleden. Det är måndag och det har gått ett antal dagar sedan jag nådde fram till
Kloten efter fem dagar och närmare 30 mil på Bergslagsleden.
Delarna fungerar fristående, men för att få en sammanhängande bild rekommenderar jag att man läser
delarna i ordning. Härligt Streaplers, vilken danskväll det blev på Fyris park i Uppsala i lördags. Det är
måndag och det har gått ett antal dagar sedan jag nådde fram till Kloten efter fem dagar och närmare 30 mil på
Bergslagsleden. Busschauffören vägrade fälla ned rampen.
Psykologen Tanja Suhinina har skrivit en feministisk essä om kultfilmen Fight Club och dess verkliga
huvudperson: Marla Singer.

