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Glöm sövande tråkiga tågresor med utsikten genom fönstret som enda underhållning med 100 saker att göra
på tågresan blir alla långa turer betydligt roligare! I det här behändiga setet hittar du timtals med underhållning
som passar extra bra på tåget: 50 dubbelsidiga ritkort med aktiviteter och pyssel för järnvägsresenären. Här
finns ritkort, labyrinter och anagram. Men innehållet rymmer också lekar för fler än en, som luffarschack och
andra aktiviteter man kan göra tillsammans. Varje kort är färgglatt illustrerat och har tydliga
steg-för-steg-instruktioner. Använd den medföljande pennan så kan du enkelt sudda och börja om på nytt när
du är klar med ett kort. På Känguru finns även: 50 lekar och pyssel för resan 50 optiska illusioner 50 saker att
göra på resan 100 ritkort för resan Ritkort för resan Ritkort för semestern Ritkort för vintern Ritkort med djur
Ritkort med klurigheter Ritkort med knep & knåp Ritkort med mattepyssel Ritkort med monster
Nostalgi (9) – Första plåtmynt Myntsnack Posted by Ingemar Saturday, March 10 2018 18:54:51 (Håller på
att rensa upp lite bland det jag skrivit genom åren. Välkommen att skriva i vår gästbok. Nymålat i nya
konstmuseet. Vill du publicera en novell. Nymålat i nya konstmuseet. Vill du publicera en novell. Det är
mycket som är nytt i det gamla elverket. Biljetten gäller alltid både på tåg och lokaltrafiken. Not for sale
Ekonomikompetens Posted by stefan@kaffebryggan. Letar du efter en novell. Senaste inlägget ligger längst
ner på sidan. Senaste inlägget ligger längst ner på sidan. På dem har konstnären Luc. Där hittar du även
inmatningsformuläret om du vill skriva något. Jag brukar skriva lite raljerande om nästan vad som helst.
KONST. Not for sale Ekonomikompetens Posted by stefan@kaffebryggan. På dem har konstnären Luc.

Färgen på väggarna har knappt hunnit torka. På dem har konstnären Luc. För att tillgodose gästernas
önskemål och skilja sig från andra, erbjuder några hotell exklusiva tjänster.

