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Dette er ikke fotballhistorien, men fotballhistoriene de vanvittigste, rareste, utroligste, grusomste, viktigste og
mest oppsiktsvekkende øyeblikk i verdens største menneskeskapte lidenskap fotball!
Ukas gjest er fotballmann, skuespiller og har over 60 000 følgere på Twitter, men har allikevel ikke egen
Wikipedia-side - noe som selvsagt er en SKANDALE! Jeg hadde strekksmerter i lårene etter mange år med
fotball, fire kvelder med "Utrolig" fjernet smerten som hadde vært med meg i 20år! Mvh og takk. Sara: 7. juni
2017: Denne produkten er helt utrolig! Jeg har hat eksem i snart 2 år og etter jeg brukte denne kremen så er de
helt borte. bruker kremen morgen og kveld! Her kommer et sent, men etterlengtet innlegg om finalen (jeg har
ikke landet av glede enda); Stockholm var fantastisk! Vi vant og er nå i CHAMPIONS LEAGUE!! Hvor gikk
det galt for Norge? Har vi det som skal til for å bli gode i fotball igjen, eller var 90-tallet bare et blaff? Og hva
kan vi lære av Sergio Ramos? - Det interessante med meg er ikke min fotballkarriere, men at jeg er den i
Norge som kan ME Bjørn Landøy (59) - Eg har gjort det godt i livet, men det kunne like gjerne gått heller
dårleg. På ungdomsskulen sat eg i eit uroleg hjørne i klassen. Ski-VM i Lahti 2017 Dyrhaug slo Sundby med
fem minutter - i klassisk. Svensker og russere reagerer: - Hva i all verden? Er det sant? Rannveig Heitmann en annerledes mammablogg. Hei og velkommen til min blogg! På denne bloggen kan du lese om min hverdag
som hjemmeværende ung trebarnsmor til.

Da har startskuddet gått for folkets avstemming til Se og Hør-prisen «Årets blogger» der jeg er en av de ti
nominerte ! (Utrolig hyggelig;)

