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MEST LÆSTE
Nedslidt kvinde til Puk Elgård: Gift med en
egoist
Strikket sweater med mønstrede ærmer
Strikket trøje med perlestrik og hulmønster
Stor kærlighed: Mor, vil du gifte dig med
papfar?
Fuglehuse? Dem strikker man da

Som medlem af 'Mit Familie Journal' kan du i denne måned vinde smykker

Cremeboller med hindbær

og hudpleje samt få en gratis roman.
Stine har for lavt stofskifte
Synes godt om 0
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Vægttab: Jackie har tabt 52 kilo

Lørdag, 26. august 2017 - 8:00 - af Marianne Arnvig

p Printervenlig version
Relaterede artikler

Den ultimative hudplejeserie

SENESTE NYT
Det kører for Michael Korup
Fest med Dansktop Bingo Banko

Faaborg Pharma lancerer nu ULTIMATE – en eksklusiv
serie af 100% allergitestede hudplejeprodukter
fremstillet i Danmark. Faaborg Pharmas nye
hudplejeserie ULTIMATE styrker, fugter og forbedrer
selv den sarteste hud efter rene og sikre principper.
ULTIMATE-serien består af få, men nøje udvalgte – og

Nostalgi: Minder fra Familie Journal år 1949

Mit Familie Journal:
konkurrence og fordele
i august

Mit Familie Journal: konkurrencer og fordele i
september

dokumenteret effektive – aktive virkestoffer, herunder
cyricalm, hyaluronsyre, salicylsyre og B3-

Vægttab: Jackie har tabt 52 kilo

vitamin. ULTIMATE forhandles udelukkende på
apoteket. Se mere på www.faaborgpharma.dk
Vi bortlodder fem sæt bestående af ULTIMATE Facial
Cleansing Mousse, Facial Skin Tonic, Face Cream Day
og Face Cream Night, hver til en værdi af 630 kr.

Vind smukke smykker
Christina Jewelry & Watches smykker bliver fremstillet i

Mens vi venter på Dansktop Prisen 2018...

Bag om Familie Journal:
Følg de to garvede
journalister Mary og
Johan

40 år som journalist på
Familie Journal:
Drømmen om fest er
opfyldt

hånden efter Christinas egne tegninger. Materialerne er
ægte sølv, diamanter, rubiner, safirer, ametyster og
andre glitrende ædelsten.
Læs og se mere her: www.christinadesignlondon.com.
Vi bortlodder ét CHRISTINA sølvarmbånd med
magnetlås og sterlingsølv charms med ægte sort
onyx og topaser. Værdi 3.241 kr.

Mor til Zander: Det
føles som at vinde i
lotto
Læs alt om
Konkurrencer

Ny hjertegribende
kærlighedsroman!
– Fattiggårdstøs! Fattiggårdstøs! råber gadedrengene
efter Karoline, da hun som 14-årig forlader hjemmet for
forældreløse piger under forstanderindens opsyn.
Karoline mistede sine forældre som seksårig, og lige
siden har hun boet på børnehjemmet, hvor slag med
riset hører til dagens orden, mens venlige ord er et
ukendt begreb. Nu skal Karoline i sit livs første plads, og
endnu mens forstanderinden afleverer hende, drømmer
hun om at blive elsket og selv at elske. En drøm, som
kan føre til lykke – men som også kan lede så grufuldt
på vildspor...
Lad denne dejlige roman sende dig tilbage til starten af
1900-tallet, hvor du kan følge Karoline i hendes søgen
efter kærligheden.
Hent den gratis roman hér.
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