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Jag vill också göra exotiska resor! Jag vill vara snygg, smal och hurtig. Jag vill stå på en surfingbräda i
solnedgång och göra yoga. Jag vill leva det där drömlivet, som visas upp i sociala medier, på riktigt! Nu är det
dags. Nästa år vid den här tiden ska jag ta med mig min padda (och förhoppningsvis Mr F) till något exotiskt
ställe. Då ska det vara på riktigt: Palmer, drinkar och vältränad kropp i motljus. Det är ju faktiskt ett helt år
kvar. Hur svårt kan det vara? Följ med på Millans resa mot det perfekta livet. På vägen dit så hamnar hon på
ofrivillig speeddejting med en papegoja i handen, går en kurs i vardagslydnad, avspisar en schweizisk miljonär
och gör en resa i tiden. Och är med om en massa andra helt vardagliga händelser. Kvinnan och paddan består
av kåserier och reflektioner kring det perfekta livet på sociala medier vs det verkliga livet.
Båtsäsongen närmar sig med stormsteg. Gåtan 13/4 - 15/5.
Vi är i en populär sommarstad med många semesterfirare och dessutom nära vatten. Gåtan 13/4 - 15/5.
Du har lyckats med denna novell och jag kommer att ge dig en femma och lägga till en favvo. Båtsäsongen
närmar sig med stormsteg. Båtmässorna i Göteborg och Stockholm är för många naturliga avstamp för både
planering av båtunderhåll och kommande resmål. Sivut kertovat Sursill-suvusta. Båtmässorna i Göteborg och
Stockholm är för många naturliga avstamp för både planering av båtunderhåll och kommande resmål. Sivut

kertovat Sursill-suvusta. Du har lyckats med denna novell och jag kommer att ge dig en femma och lägga till
en favvo. I Erik Sursill e.
välillä 1550-53 Ruotsi, Uumaja. Ångerman Talonpoika, lautamies, hapansilakan tuottaja, s. Sivut kertovat
Sursill-suvusta. Sivut kertovat Sursill-suvusta.
I Erik Sursill e. Sommarstaden.

