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Succéserien nu som väggkalender! Häng Greg på väggen och följ hans liv på nära håll - dag för dag - under
2014! Till alla Gregfans lycka finns nu en unik väggkalender för år 2014. Alla uppslag har fyndiga och
månadsrelaterade bilder av alla favoritkaraktärer från succéserien "Dagbok för alla mina fans". Bonusmaterial:
mer än 50 stickers! Klisterbilderna gör det lätt att komma ihåg födelsedagar, läkartider och fritidsaktiviteter.
Perfekt för den Gregfrälsta barnfamiljen. Greg, antihjälten som själv tycker att han är världsbäst, men i själva
verket är full av fel och brister som vi alla, älskas av mellanstadiebarn och böckerna prisas brett för sin
träffsäkra humor och särskilt för sin förmåga att fånga in motvilliga unga läsare och göra dem till ivriga
sådana. Sommaren 2013 ingår det sju dagböcker och en "gör det själv-bok" i bokserien "Dagbok för alla mina
fans" - en megasuccé över hela jordklotet. "En av de mest framgångsrika barnboksserier som någonsin
publicerats", enligt The Washington Post. Sedan starten 2007 har böckerna snabbt klättrat på topplistorna och
hittills har det internationellt tryckts sammanlagt mer än 75 miljoner exemplar! Det finns även två spelfilmer
som bygger på böckerna. "Greg skriver lakonisk dagbok om tillvaron med jobbiga syskon och
pubertetselände. Humorpärla med stor igenkänning för yngre." Yukiko Duke, Vi läser
Det tar då längre tid för dig att äta, och visste ni att det tar ett tag innan kroppen faktiskt känner av att den är
mätt. Det dämpar din aptit och gör att du äter mindre under själva måltiden. Plötsligt händer det, vinnare blir
förlorare. Drick te innan maten. Det dämpar din aptit och gör att du äter mindre under själva måltiden. Hej
alla cancerkompisar. Jag tror iofs att det finns väldigt mycket kvalitet i laget men det finns svagheter i
lagbygget som inte borde vara allt för svårt att hitta spelare som täpper igen hålen.
Har också funderat på när vi fans ska tappa tålamodet. Jag tror iofs att det finns väldigt mycket kvalitet i
laget men det finns svagheter i lagbygget som inte borde vara allt för svårt att hitta spelare som täpper igen
hålen. Har också funderat på när vi fans ska tappa tålamodet.

2. Så missa den inte.
Det tar då längre tid för dig att äta, och visste ni att det tar ett tag innan kroppen faktiskt känner av att den är
mätt. Det tar då längre tid för dig att äta, och visste ni att det tar ett tag innan kroppen faktiskt känner av att
den är mätt. Tror det hänger på framförallt två saker. Väldigt bra skrivet.

