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Hamed har kommit ensam till Sverige från Afghanistan. Nu bor han i ett hus med fem killar. De vet inte om
de får stanna i Sverige.
Man måste inte vara ensamkommande för att känna igen sig i hans historia.
Ny här är den första boken om Hamed. Först kom boken på Nypon förlag, men nu finns den i en reviderad
utgåva från Vilja förlag. Ny design på omslaget och en uppdaterad inlaga.
Boken ingår i Viljas Samhällsserie, som för närvarande består av böckerna Valet är ditt, Barnmorskan som
räddar liv, Med livet som insats, Ny här, Hamed och statsministern, På flykt, Hej, snälla! samt Jag kan bli
rektor.
Arbeider for en ny rovdyrpolitikk. Debatt, nyheter og informasjon om forvaltning av ulv, gaupe, bjørn og jerv
Faglig Leder.
Ole Gunnar er en fremadstormende, kreativ og teknisk sterk frisør samt Head Salongenes faglige leder. Han
har assistert noen av bransjens dyktigste. Boa Eiendomsmegling er en kreativ og annerledes eiendomsmegler

med kontorer i Oslo og Moss. Vårt fokus er måten hjemmet ditt presenteres til markedet Halloooo!!!!
Racingsesongen nærmer seg med stormskritt. Nå er det på tide å få racerbilen og sjåføren ut av "møllposen"! I
år har vi lansert en ny klasse. Vi i Barfota tar Kundeservice på alvor. Det betyr at du kan kontakte oss med alle
mulige forespørseler angående våre produkter. Kontakt oss pr mail: kundeservice@. Kirkekonsert fredag.
Vi starter festivalen med kirkekonserter fredag ettermiddag og kveld. Kulturkirken JAKOB ble åpnet som en
ny kulturscene i Oslo i februar 2000. Østlandsserien 2016/2017 Lørdag 4. mars kl.12.00. Reklame : Info LCN
Skiferie eller sommerferie? Vi har aktiviteter både sommer og vinter! Velkommen til fjells! Virksomheter som
ønsker å utføre tjenester innenfor Skagerak Netts nettområde må prekvalifiseres av Skagerak Nett.
Les mer KLIPP: Våre frisører har en grundig kompetanse i alle de grunnleggende klippeteknikkene. De
oppdaterer seg i tillegg kreativt på moter, stilretninger og generelle.

