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BESKRIVNING

Det är lördag morgon och Maryam vaknar rastlös och frustrerad. Hon skjuter undan tankarna på Paul, som
hon suktat efter men som nu verkar ha fått ihop det med Moa, och Staffan, som återigen dykt upp och rört
till hennes liv.När en inget sällskap har får en vara påhittig, och en chokladtomte ligger lyckligtvis nära till
hands.- Missa inte Decembersaga; en julkalender för vuxna av Anna Suvanna Davidsson, också känd som
Apan satt i granen. Roligt, snuskigt, skamlöst och hela tiden med glimten i ögat; unna dig en välbehövd
paus från julstressen och dyk ner i en serie underhållande vardagsrealism. I 24 stycken miniavsnitt på cirka
åtta minuter får vi följa vännerna Moa, Ullis och Maryam och deras tillvaro med inslag av såväl
penisfrakturer och fittfester som torra veganska lussebullar.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kyckling med parma och balsamsås - Bullmamman - Recept

Torskrygg med parmaskinka och ugnsbakade tomater ... Sänk ugnstempen till 180 grader och baka vidare i
cirka 15 minuter tills fisken är klar.

15. Parmaskinka - Ljudbok - Anna Suvanna Davidsson (9789173439176) | Bokus

15 m Grillade grönsaker med parmaskinka . från 35:- /port 5 m Carpaccio på lufttorkad skinka. från 39:-
/port 20 m ...

Spett med parmaskinka, pecorino och potatis. | ELLE mat & vin

Två killar berättar om vad de pratat om i en podcast (vi fick göra en omtagning). Jaja. AVOKADO
CHRISTINA AVOKADO! Och mycket annat. - Listen to Macka 15 ...
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15. PARMASKINKA

https://www.bo-fi.club/?p=15.%20PARMASKINKA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=15.%20PARMASKINKA&ln=se
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