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Karolina Nilsson jobbar som livsstilscoach inom personlig utveckling och själslig självläkning både genom
personlig coachning, föreläsningar, kurser och workshops.
Det blev en lyckad vandring med vackra vyer genom land där få vandrare sätter in fot och en blodad tand till
sambon. Men i och med den svarta rutan och att vi med stor sannolikhet aldrig kommer få reda på hur det
gick för Tony Soprano (James Gandolfini), placerar sig serien även som något mer än ”bara” ett fenomen
inom populärkulturen; många som aldrig sett slutet, eller. När vi skulle gå och lägga oss vid 01. Gunilla känner sig ”lite krasslig” och får hela huset för sig själv Många av mina kära läsare har undrat om Gunilla är
en fantasifigur. Mitt intresse för astrofysik är sedan länge stort. Jag antar att du redan är medlem. Den låter
sin grönska hänsynslöst förtäcka det som en gång varit synligt. Åldersskillnad på Möja uppstår när den
18-åriga flickan blir hungrig på en äldre man på dansgolvet. När vi skulle gå och lägga oss vid 01. 00-tiden (ja
alltså jag gick ju och la mig för andra gången, hade sovit några timmar på soffan först förstås) så kände jag att
magen var väldigt orolig. Fast så värst roligt var det inte i natt. Jag ville bara uppleva Silverleden på 1 dag
och pressa det mesta möjliga ur kroppen min. Nu har halva semestern gått, otroligt vad tiden går fort när man
trivs och har roligt.
Av allt som ska förgås och glömmas, vad kommer vi att minnas. Det är det intresset som leder mig till att
försöka visualisera. Igår kväll, runt tiorycket och med ett par ynka timmar till godo, så skickade jag slutligen

in min deklaration. Åldersskillnad på Möja uppstår när den 18-åriga flickan blir hungrig på en äldre man på
dansgolvet. Det första är ju att bli/vara medlem, ju fler medlemmar vi är desto bättre. Det blev en lyckad
vandring med vackra vyer genom land där få vandrare sätter in fot och en blodad tand till sambon. Av allt
som ska förgås och glömmas, vad kommer vi att minnas. Jag får ett brev från CSN och öppnar det, viss om att
det är årets inbetalningar som det handlar om. Av allt som ska förgås och glömmas, vad kommer vi att
minnas.

