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Alle dei vaksne i Tullevik gler seg til at den populære kjendisen skal komma til bygda og synga for dei. Men
det er berre Mo som veit at kjendisen har ramla ned i ei bratt grop i skogen og verken har mobil eller nokon til
å hjelpa seg.
Dette skal han visa til Unn, som han er så innmari forelska i! Kjendisen er Rune Belsvik på sitt beste.
Umiskjennelig, spennande, varm og hylande morosam.
Steven Seagal og Vladimir Putin Her overleverer Putin et russisk pass til Hollywood-kjendisen: - Han er som
en bror for meg Charlie Sheen twitret at han håper Donald Trump blir den neste kjendisen som dør. Ferske
kjendisnyheter fra Norge og verden, alt om kjendis og underholdning. Musikknytt, filmnytt og kjendisnytt.
LOS ANGELES (VG) Priscilla Presley (65) beskriver livet til sin tidligere svigersønn, Michael Jackson som
ensomt, fullt av frykt og paranoia. Aust-Agders ledende nettavis med oppdateringer fra Arendals-regionen og
Aust-Agder fylke. Vi gir deg nyheter, sport, kultur, underholdning, feature og meninger.
Etter 77 år er det slutt for bladet Alle Menn, det aller eldste herremagasinet her i landet. Bladet eies av
pornokongen Leif Hagen, og for to år siden forsøkte han. MSN med innlogging til din Outlook og Hotmail.
com e-post konto. Last ned og chat gratis med Skype. Nyheter og underholdning fra de beste nyhetskildene.
Leif Einar Lothe (47) var så forsynt da han vant «Farmen kjendis» at han tenkte mest på å komme seg bort.
SNODIG FRIERI: - Det var ingen boks, ikke et «jeg elsker deg», sier Aidy Bryant om frieriet. Her avbildet
under premierevisning for tv-serien «Girls» i februar.

Bildet du ser øverst i saken viser en kvinne som hopper på penisformede statuer. Bildet ble lagt ut av briten
Carl Gregory (20) 4. oktober i fjor, under.

