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- Jeg vil gerne klippes som Tom Jones.
- Så gerne, hr.
- Jamen hør nu! Sådan en frisure har Tom Jones da slet ikke!
- Nej, hr. Men det ville han have, hvis han blev klippet her!

KÆMPE UDSALG
10-årig
klar med KØKKENER
PÅ LUXUS
Andreas Pedersen fra Ravnstrup debuterer som forfatter.

bb Vejret

sin første bog

Vi holder kæmpe ombygningssalg for at få plads til nye udstillinger.
ind på
i butikken
og seførste
de mange
AndreasKom
Pedersen
10 år
I seriens
bog bliver udstillingskøkkener.
fra Ravnstrup er Danmarks
måske yngste forfatter.
Hans eventyrlige fantasi kommer til udtryk i hans
første bog i serien »Arkild«
med titlen »Turen til Castle«, som netop er udgivet.
Seriens fortællinger tager
udgangspunkt i en eventyrlig verden, hvor troldmandsbyen Castle trues af
kaos og undergang. Castle
bliver gang på gang hærget af onde skabninger fra
bjergborgen Kraka.

Arkild og hans kusk udsat
for voldsomme trusler. En
uhyggelige skygge følger
dem på rejsen. De er særdeles utrygge ved situationen, da en skeletlignende
mand med en le samt en
sort ravn pludselig dukker
op og spærrer vejen for dem.
Serien henvender sig til
såvel piger som drenge i alderen 9-12 år.
Andreas går til daglig i
skole i Viborg Private Realskole.

Hård, V

■ VEJRET I MORGEN:

Tørt vejr med nogen eller en del sol. Temp. omkring
12 grader. Vinden bliver frisk fra vest og nordvest.

■ DE NÆSTE FEM DAGE:
Fredag

Skeletterne skal ud af skabene
kommer fra. Museumsinspektøren kan ud fra de
brunede knogler blandt andet fortælle, hvor de oprindelige ejermænd kom fra,
hvilket liv de levede, og
hvordan deres sundhedstilstand i det hele taget var.
Derfor vil det have en stor
betydning, hvis alle danskere afleverede deres fund.
- Det ville nuancere historien. Vi ville få et andet
indtryk af, hvad der er foregået, siger Peter Vang Petersen.
Og selvom det er 2315 år
siden, er det stadig vigtigt.
- Som moderne mennesker har vi godt af at vide,

CAMPBELL: Kunder i en af Target-kædens forretninger i Californien måtte lægge ører til adskillige minutters lydspor fra en pornofilm. De umiskendelige støn
fra en iscenesat parringsleg væltede ud af forretningens interne højttaleranlæg, oplyste vidner ifølge nyHvid Højglans
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at vi ikke lever i en stationær verden. Den har været
Frisk, V Jævn, S Jævn, V Svag, SV Let, SØ
meget anderledes, og den
vil blive meget anderledes. ■ VEJRET I EUROPA:
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Skyet vejr de fleste
steder med risiko
for lidt regn hist og
her. Temp. omkring
13 grader med frisk
til hård vind fra vest
og sydvest, lokalt
op til kuling. I nat en
overgang skyet med
byger. Temp. mellem
10 og 12 grader.
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Nationalmuseet efter indlevering af moselig:
Nationalmuseet har fået danskernes skuffer og skaindleveret et barnekranie be, siger han og fortsætter:
fra et moselig, som er blevet
- Det er ofte noget, som
dateret til 300 år før Kristi morfar har fundet i mosen,
fødsel.
og så er det gået i arv. Det er
Kraniet blev i sommer vi interesserede i at få samindleveret af Alex David- let, mens der stadigvæk er
sen i en hatteæske. Krani- mands minde, siger Peter
et har han arvet fra sin far, Vang Pedersen.
som har haft det liggende
Menneskekraniet, der
netop er blevet indleveret,
derhjemme siden 1940.
Og det
stammer
fra et barn
på cirK2 får
SortNationalmuHøjglans med massiv
mahogni
bordplade
seets museumsinspektør,
ka
syv
eller
otte
år.
Barnet
Før 205.000 kr. Nu 95.000 kr.
Peter Vang Petersen, til at har højst sandsynligt væopfordre danskerne til at ret en træl, der blev ofret,
indlevere hengemte skelet- for de fleste trælle blev kater.
stet i moserne, mens de frie
- Det ville ikke undre mig, mænd blev brændt.
hvis der var flere hundrede
Moseligene fortæller en
moselig rundt omkring i vigtig historie om, hvor vi

RESTEN AF DAGEN:
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Nice 19
Barcelona 19
Mallorca 20

Madrid 17

fyldte lokalet. Nogle af de handlende skreg til de ansatte, at de skulle gøre noget ved det, mens andre smed
deres varer fra sig og forlod forretningen. Enkelte optog en video af den usædvanlige situation på deres
mobiltelefoner. De ansatte løftede panisk telefonrør
og lagde på igen i et forsøg på at afbryde lyden, sagde
vidner. Det lykkedes medarbejderne at stoppe lyden i
K2nogle
Hvid højglans
medinden
el-skuﬀ
er massiv
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få minutter,
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på ny. Til
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lykkedes det at bugt med den stønnende kvinde,
så indkøbsroen atter sænkede sig over Target-forretningen. /ritzau/
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Bukarest 12
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Sofia
7
Istanbul 17

Malaga 23
Las Palmas 25

Algier 18

Tunis 19

Catania 23

Athen 24

■ SOLEN:

Op kl. 8.11 og ned kl. 18.04.
Grå Laminat med ege kant
Dagen er aftaget med 7 timer og 42 minutter.
Før 156.000 kr. Nu 69.000 kr.

■ HØJVANDE:

Ved Skive havn kl. 12.50 i morgen.

UDSTILLINGSKØKKEN
SPAR 13.000 KR.
SPAR 92.000,PÅ DETTE
UDSTILLINGSKØKKEN
AFHENTNINGSPRIS
39.000,Sort Eg sokkelskuﬀer med Corian bordplade
Før 87.385 kr. Nu 37.500 kr.

Kom forbi og se det inden
i køber...
Hvidmalet
med sort gribekant og hvid 12 mm komposit

Culture grå malet med granit bordplade

Tvis
Hvidmalet,
vask,89.000
5 stk 80kr.
cmNu
Lux39.500
Skuffer, kr.
5 stk
FørContry
103.000
kr. Nustenbordplade
49.000 kr. i komposit med Blanco silegranit Før
Vitrineskabe med spot lys, 3 stk 80 cm sokkelskuffer, 1 stk 60 cm vaskeskab, 1 stk låge til opvm., 1 stk 3/4 ovnskab med 2 skuffer, 1 stk 3/4 skab udtræk i crom. Alle priser er uden hvidevarer og bl. batteri.
Alle priser er excl. hårde hvidevarer, blandingsbatteri og diverse tilbehør. Alle køkkener nedtages og afhentes.

KUN 13.500 KR.
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