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Sofia är snart tolv. Hon är längst i klassen, blyg och inte så populär. På vårterminen i femman ligger tonåren
och lurar runt hörnet. En lockande men också skrämmande osäker tid med smink, finnar, mens, och fester i
stället för discon.
Mitt i allt detta nya berättar mamma och pappa att de ska skilja sig, och pappa flyttar ut. Helt plötsligt blir det
osäkert även hemma.
På var sitt håll är föräldrarna ledsna och dricker vin eller så är de läskigt överglada.
Och allt ska Sofia bara förstå. Men så växer några oväntade vänskaper fram: coola Ofelia som hänger med
sexorna och som också har skilda föräldrar. Och Leo, är han en vän eller något mer? Det blir aldrig mer som
förut men kanske kan det nya bli bra också? Eller?
Specialisten inom skadedjur, skadedjursbekämpning, matsäkerhet och hus & hem Snålspolande toaletter och
enskilda avlopp - Wostman Ecology. Syftet med Webbmagistern är att ni på ett roligt sätt skall kunna testa
och förbättra era kunskaper i olika ämnen. Det var inte bättre förr, bara vackrare. Möt tusentals potentiella
kunder. Tjänar du vad du förtjänar. Med Bo bättre är ni hela tiden uppdaterade på det senaste i branschen.
Insändare: Hade det varit ett villaområde hade säkert någon ringt polisen Så mycket bättre - säsong 2 var den
andra säsongen av Så mycket bättre.

Välkommen till Tapasbaren. Så här ser det ut när man har en riktig stökpelle till kille och när det dessutom
ofta har huset. Möt tusentals potentiella kunder.
Snorkel - En samverkan mellan landsting och kommun i Uppsala Län. Havsöringsfisket runt Öland kan
stundtals vara helt fantastiskt för att en annan dag kännas som döda havet… Vi börjar fiska i september. Här
kommer 6 konkreta tips som kan vara avgörande för din framgång. Säsongen sändes liksom säsongen innan
på TV4, och hade premiär 29 oktober 2011. Det är vänner, gemenskap och läger. Tiden går och det börjar
redan dra ihop sig inför 2018 års konferens.

