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Orsak Fullständig text Underkorpus Datum

avund Stilstudie – Natalie Portman Vrålsnygga och superbegåvade Natalie Portman har spelat 

många intressanta filmer och hon får roller som hennes jämngamla skådespelarkollegor 

<<< blir gröna av >>> avund på , eller vad sägs om filmer som Closer , Star Wars , Cold 

Mountain , Garden state med många flera … Att hon är otrolig t vacker och har en cool 

stil håller nog de flesta med om och hon utstrålar dessutom en skön självkänsla utan att 

verka dryg .

M P BLOGGMIX2005 2005-12-07

avund Gissar att en viss konkurrent skulle <<< bli grön av >>> avund om han fick veta . M P BLOGGMIX2007 2007-09-05

avund Det vet maken så han lämnar väldigt mycket detaljer om efterrätterna på julborden och 

slutar inte förrens jag <<< blir grön av >>> avund .

M P BLOGGMIX2007 2007-12-21

att påta Ingen kan väl påstå att fingrarna är eller <<< blir gröna av >>> att påta i myllan ? M P BLOGGMIX2007 2007-04-01

avundsjuka

Jag lovar att ni skulle <<< bli gröna av >>> avundsjuka om ni bara visste hur han är .

M P BLOGGMIX2008 2008-12-08

avund

Hemnet ska jag inte köpa nåt på men det är så himla roligt att smygkika in i folks hem 

och ömsom <<< bli grön av >>> avund , ömsom förfäras över hur folk tror att dom ska 

få folk att bi intresserade av att köpa deras lägenhet när man inte ser något av lägenheten 

då varenda millimeter av ytan är fullproppad av deras egna fula prylar .

M P BLOGGMIX2008 2008-09-21

avund Han är bra som instruktör och har så j-a snygga tekniker med timing som får mig att <<< 

bli grön av >>> avund !

M P BLOGGMIX2008 2008-02-29

avund Den här har jag spanat in hela säsongen och jag <<< blev grön av >>> avund när 

Eleonore införskaffade den för ett par månader sedan .

M P BLOGGMIX2008 2008-06-24

avund Om man beaktar hur få medborgare som kommer till politiska möten så tror jag nog att 

många av mina kollegor <<< blir gröna av >>> avund när de hör siffran .

M P BLOGGMIX2008 2008-03-22

avund

Påven Johannes Paulus , frid över han minne , måste ha <<< blivit grön av >>> avund !

M P BLOGGMIX2008 2008-10-24

avund Inte ens en republikansk president tvekar att plocka fram kommunisten i sig så att till och 

med gamle Carl Marx hade <<< blivit grön av >>> avund .

M P BLOGGMIX2008 2008-07-15

avund Jag <<< blir grön av >>> avund ! M P BLOGGMIX2008 2008-03-06

P=person, kroppsdel eller djur Ö=övriga färgförändrande subjekt,    M=metafor B=bokstavligt menat    

Bilaga 2 - Källmaterial, färgförändring till grönt, svenska
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avund Dock måste jag erkänna att jag <<< blir grön av >>> avund på alla som kan ha 

klänningar .

M P BLOGGMIX2009 2009-09-17

avund Jag dregglar och <<< blir grön av >>> avund , så där ser inte mina tårtor ut . M P BLOGGMIX2009 2009-10-27

avund Paradoxalt nog gör föräldragenerationen samtidigt allt för att förbli så unga som möjligt 

och vissas ungdomliga look gällande både klädsel och beteende kan få vilken fjortis som 

helst att <<< bli grön av >>> avund .

M P BLOGGMIX2009 2009-09-13

avund Vi har en överlycklig 15-åring ... Ojojoj .... vilken lycka ... fylla 15 och få en moped ... 

Han strålar i kapp med solen ... blir nog inte många timmar sömn inatt ... ... och det blir 

ju inte sämre av att systern <<< blev grön av >>> avund :-)

M P BLOGGMIX2009 2009-01-19

avund

När jag ser mammor spatsera runt med barnvagnar och hurtbullar springa omkring med 

sina hundar där i parken så kan jag riktigt känna hur jag <<< blir grön av >>> avund .

M P BLOGGMIX2009 2009-05-19

avund Jag <<< blir grön av >>> avund . M P BLOGGMIX2009 2008-03-06

avund Det helt fantastiska är ju att Thomas kan kvittera ut fullt arvode från riksdagen trots att 

han titt som tätt är mer advokat än riksdagsman , och trots att han samtidigt lyfter en 

dagslön som advokat som skulle få hans tilltänkta " kärnväljare " att <<< bli gröna av 

>>> avund .

M P BLOGGMIX2009 2009-10-11

avund Utseendet är nästan slående lika , dessutom ser dom så tighta ut tillsammans att man <<< 

blir grön av >>> avund .

M P BLOGGMIX2009 2009-02-27

avund Alltså nu måste du bara <<< bli grön av >>> avund ! M P BLOGGMIX2009 2009-08-26

avund

Trängd mot väggen kunde jag bara erkänna nederlaget och se honom gå lös på ännu en 

blöja på ett sätt som fått Vängåvans fontän i stenstan att <<< bli grön av >>> avund .

M P BLOGGMIX2009 2009-07-26

avundsjuka Bara det skulle fått den 25årige Olof att <<< bli grön av >>> avundsjuka . M P BLOGGMIX2009 2009-06-05

avund På rasterna brukade han springa in på toaletten och vattenkamma upp en frisyr som hade 

fått Kurt Olsson att <<< bli grön av >>> avund .

M P BLOGGMIX2010 2010-11-24

avund Lite mirakelkräm och en baby skulle <<< bli grön av >>> avund . M P BLOGGMIX2010 2010-09-24
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avund

Jag har tagit mig i kragen och publicerat två nya mönster ( ett idag och ett för kanske en 

vecka sedan ) och tänkte göra lite reklam här för dem också , det är då mönstret till 

väskan ( där högsta budet nu är 1500 kronor , jätteroligt ) Det kostar 6 amerikanska 

dollar där 50 % kommer att gå till cancerfonden och insamlingen på Crafting for Charity 

, och så är det spring roses in Vienna som är det senaste som jag har hållit på med , jag 

kommer att blogga om de klara vantarna snart , med lite bilder och sådär,kanske blir ett 

inlägg imorgon , det kostar 3 amerikanska dollar , detta kommer också att blir ett knitkit 

som man kan köpa via Crafting for Charity lite senare nästa vecka ( : Mönstren kan ni 

köpa på fliken där uppe som heter mina mönster / my designs och som vanligt så har ni 

inte paypal eller så kan ni alltid maila mig så löser vi det på annat sätt ( : Nu så ska jag 

göra något produktivare som att jobba och ta igen mig efter helgen nu när Henrik har 

varit här och hälsat på mig , ska lägga upp lite fina turistbilder också så att ni kan få <<< 

bli gröna av >>> avund för att vi har haft ett sådant fantastiskt väder :D 0

M P BLOGGMIX2010 2010-02-28

avund

En sådan kamera som alla bloggare med Nikon D5000 <<< blir gröna av >>> avund för !

M P BLOGGMIX2010 2010-10-01

avundsjuka Du och din K verkar så förälskade och man <<< blir grön av >>> avundsjuka när man 

läser i din blogg och ser er på bild tillsammans .

M P BLOGGMIX2010 2010-10-30

avund Kollade på Förkväll i eftermiddags och då var det två av sveriges vackraste kvinnor där : 

Foto : Moonzanna ifrån tvn Både Carolina och Sofi är så otroligt söta och framgångsrika 

att man kan <<< bli grön av >>> avund !

M P BLOGGMIX2010 2010-10-17

avund

På lördag blir det till att packa ner badkläder i en resväska och sen åka hem till familjen 

och umgås lite och sova över , för tidigt på morgonen på söndag åker vi till Alanya och 

solar och super :D Nästa vecka lär bli awesome ; jag kommer ligga och bränna fläsk i 

~35 grader celsius medan ni bara sitter hemma i kalla jävla Sverige och läser min blogg 

och <<< blir gröna av >>> avund ;D Skiter faktiskt i om vi lyckas få " skitväder " i 

Alanya , huvudsaken är att det är varmt :D

M P BLOGGMIX2010 2010-09-27
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avundsjuka

Hur ofta går vi omkring och tittar på människor på stan och har åsikter om hur de klär sig 

och tänker ” hur kan hon se ut si / så ? ” Jag kan faktiskt inte komma på mig själv med att 

göra så speciellt ofta , däremot så blir jag ofta glad och önskar att jag vågade ge andra 

människor komplimanger för att de vågar vara sig själva , människor som har en sån 

utstrålning att man blir glad av att finnas i deras närhet och de som klär sig så snyggt att 

man <<< blir grön av >>> avundsjuka .

M P BLOGGMIX2010 2010-05-07

avund

Klart man kan <<< bli grön av >>> avund , men nånting gör att min avund går över efter 

nån sekund o jag känner mer att d e schysst att nån skön tjej lyckas m massa grejjer .

M P BLOGGMIX2010 2010-10-08

avundsjuka Jesse Tyler Ferguson från den smått fantastiska serien Modern Family framför här Lady 

GaGas senaste singel Alejandro på sitt egna vis - som hade fått Rufus Wainwright <<< 

bli grön av >>> avundsjuka .

M P BLOGGMIX2010 2010-06-26

avundsjuka

>Jesse Tyler Ferguson – Alejandro > Jesse Tyler Ferguson från den smått fantastiska 

serien Modern Family framför här Lady GaGas senaste singel Alejandro på sitt egna vis 

– som hade fått Rufus Wainwright <<< bli grön av >>> avundsjuka .

M P BLOGGMIX2010 2010-06-26

avund Sedan är han verbal så att jag <<< blir grön av >>> avund . M P BLOGGMIX2010 2010-01-21

skolarbete Min hjärna har <<< blivit grön av >>> skolarbete och sakta förvandlats till slime . M P BLOGGMIX2010 2010-02-26

avund Du kommer inte att få allt serverat , du kommer <<< bli grön av >>> avund , sviken och 

ledsen .

M P BLOGGMIX2011 2011-01-11

avund I Mitt andra liv är det morfar som inser att man kan <<< bli grön av >>> avund och ser 

till att flickan får byta liv med sin kompis för några dagar .

M P BLOGGMIX2011 2011-12-14

avund Man <<< blev grön av >>> avund . M P BLOGGMIX2011 2011-06-27

avund

Du är så fantastiskt snygg och har så fin kropp att man <<< blir grön av >>> avund .

M P BLOGGMIX2011 2011-07-25

avund Om folk visste vad vi har tillsammans skulle de <<< bli gröna av >>> avund . M P BLOGGMIX2011 2011-07-24

avund Tror ni det var en liten flicka som <<< blev grön av >>> avund då eller ! ? M P BLOGGMIX2011 2011-09-10

avund De andra kommer ju <<< bli gröna av >>> avund , men de får hitta glädjen i sina egna 

liv , så tar jag ansvar för mitt .

M P BLOGGMIX2011 2011-02-22

avund

Checka soffbordet , är det inte ett bord som man kan <<< bli grön av >>> avund för ?

M P BLOGGMIX2011 2011-11-12
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avundsjuka Hennes medhjälpare skulle till och med få Tarantino <<< bli grön av >>> avundsjuka 

när det kommer till skruvade karaktärer i en film .

M P BLOGGMIX2011 2011-12-28

avund

Ska man kritisera politiker så kan man göra det om de har förtjänat det , men vissa 

politiker vägrar att låta sig bli kritiserade utan väljer att gömma sig bakom en attityd där 

allt rinner av dem i en omfattning så att världens alla gäss <<< blir gröna av >>> avund .

M P BLOGGMIX2011 2011-01-22

avund Vilken autistisk människa som helst skulle <<< bli grön av >>> avund av mina exakta 

vanor .

M P BLOGGMIX2012 2012-02-13

avund Just Yoohoo:er är jättepoppis bland talibanen och hennes kompisar så tjejerna lär <<< 

bli gröna av >>> avund nu .

M P BLOGGMIX2012 2012-08-15

avund Han har en sån otroligt vacker handstil att jag <<< blir grön av >>> avund ! M P BLOGGMIX2012 2012-11-08

avund Killarna kommer <<< bli gröna av >>> avund när de läser det här ! M P BLOGGMIX2012 2012-05-31

avund Jag måste försöka lära mig sminka mig ordentligt och bli bättre på att variera håret för 

jag <<< blir grön av >>> avund varje gång jag jobbar och känner mig som en grå mus 

med mina fina make up-artister haha ; ) .

M P BLOGGMIX2012 2012-09-21

avundsjuka jag <<< blir grön av >>> avundsjuka , istället för grönska , när ser bilder som mina 

vänner söderut lägger upp på bloggar och FB .

M P BLOGGMIX2012 2008-03-06

avund På Facebook lägger vi användare frivilligt upp så mycket information om oss själva i 

företagets databaser att någon sagt att Strasi i gamla Östtyskland skulle <<< blivit grönt 

av >>> avund över registreringen .

M P BLOGGMIX2012 2012-03-01

avundsjuka

I en av scenerna jämför de unga affärsmännen visitkort och Bateman ( en kombination av 

antagonist / protagonist ) <<< blir grön av >>> avundsjuka och får panikångest när 

någon annan har ett snyggare och mer påkostat visitkort som de andra tycker bättre om .

M P BLOGGMIX2012 2012-07-24

avundsjuka Jag <<< blev grön av >>> avundsjuka när jag upptäckte att min bordsgranne varit och 

köpt sig en splirrans ny Nikon D7000 med ISO 20 000 : O. Vill ha ! ! !

M P BLOGGMIX2012 2012-10-03

avund Skall nykteristerna och de som <<< blir gröna av >>> avund missunna de som reser med 

Statens flygplan samma som stat , företag eller enskilde fått i priset om de flugit vanligt 

flyg 1:a klass och om de bott på 4 eller 5 stjärnigt hotell ?

M P BLOGGMIX2012 2012-09-01

avund

Vilken 80-åring tant som helst hade <<< blivit grön av >>> avund på den frisyren .

M P BLOGGMIX2013 2013-03-09

avund 😉 Dessutom sjukt fina bilder som får mig att <<< bli grön av >>> avund . M P BLOGGMIX2013 2013-03-06
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avund Jag har samlat ihop några gröna godbitar från Boozt som får andra att <<< bli gröna av 

>>> avund .

M P BLOGGMIX2013 2013-02-17

avund Minns att min dåvarande pojkvän ( som ej var med ) <<< blev grön av >>> avund när jag 

hade träffat hans stora gud , gitarristen Steve Vai .

M P BLOGGMIX2013 2013-06-26

skam Jag skulle så gärna vilja ha er alla vidriga små jävla människor framför mig just nu så jag 

fick stirra på er tills ni <<< blev gröna av >>> skam , förakt och äckel gentemot ert 

vidriga beteende .

M P BLOGGMIX2013 2013-03-14

avund God kväll gott folk , sitt nu inte & <<< blir gröna av >>> avund där ute .. ❤ Xox | | 

Märkt ESC 2013 , family , kärlek , mat , rester | Lämna ett svar

M P BLOGGMIX2013 2013-05-18

avund

En engelsk fotbollsfru skulle <<< bli grön av >>> avund om hon såg min plyschoverall .

M P BLOGGMIX2013 2013-04-11

avund Hans hatt ligger på bordet framför och skägget skulle få hispters i trettio årsåldern att 

<<< bli gröna av >>> avund .

M P BLOGGMIX2014 2014-12-13

avund Ska du grilla och dricka rosé kommer jag <<< bli grön av >>> avund . M P BLOGGMIX2014 2014-05-17

avund Så idag damp den ner från NetOnNet i ett platt paket som skulle få Ikea designers att 

<<< bli gröna av >>> avund så snabbt som en vessla så packades den upp för att kunna 

användas för , ja just den här lilla artikeln .

M P BLOGGMIX2014 2014-05-27

avund Låt grannen <<< bli grön av >>> avund ! M P BLOGGMIX2014 2014-06-11

åksjuka Ines kommer att åka bakåtvänd även om hon <<< blir grön av >>> åksjuka , om hon får 

för sig att hon inte vill ha säkerhetsbälte på äldre dagar kommer hon få gråta tills tårarna 

tar slut för jag kommer inte köra en meter med obältade barn .

M P BLOGGMIX2015 2015-07-09

avund Ni ska veta hur jag <<< blir grön av >>> avund när jag ser tjejer i min ålder lotsa runt 

sina hästar på skyhöga banor , avstånden sitter och de är ingen tvekan i vare sig hästen 

eller ryttaren .

M P BLOGGMIX2015 2015-10-19

avund

Det riktigt suger i min mage och jag känner att hela jag <<< blir grön av >>> avund .

M P BLOGGMIX2015 2015-03-06

avund De är så välskrivna att merparten av Hollywoods manusförfattarelit bör <<< bli gröna av 

>>> avund .

M P BLOGGMIXODAT

avund

Han utnyttjar dessutom tekniken , och särskilt datorns möjligheter , i en omfattning som 

får till och med garvade yrkesfiskare att <<< bli gröna av >>> avund .

M P DN1987 1987-08-21

glädje På bara några dagar hade den gulaste slätt <<< blivit grön av >>> glädje . M P FSBSKONLIT2000TAL 2002

avund Elegant så man <<< blev grön av >>> avund . M P GP1994 1994-02-15
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avund Vilken folkparksdirektör som helst skulle <<< bli grön av >>> avund . M P GP1994 1994-08-31

avund På bokmässan i Göteborg för några år sen såg hon hur Collins böcker kördes in på 

lastpallar och <<< blev grön av >>> avund .

M P GP1994 1994-01-13

avund

Ta till exempel Walter ( 1833-1903 ) , farfar Martins bror , så var han just densamme , 

som år 1870 startade den weibullska utsädesfirman och växtskyddsanstalten , som under 

årens lopp har gjort så fina kataloger att de , som inte utrustats med gröna fingrar , <<< 

blivit gröna av >>> avund därför att deras odlarmöda inte lett till ens den minsta likhet 

med den skönhet , som illust-rationerna utstrålade .

M P GP1994 1994-04-24

avund

Man kan <<< bli grön av >>> avund för mindre , men den kommer inte att visas igen .

M P GP2001 2001-09-06

avund Här som i Gnosjö finns en stark småföretagar- och handelsmannatradition , man har inte 

sett behov av inkomstförstärkningar i 25-miljonerkronorsklassen , något som skulle få 

verkliga glesbygdskommuner att <<< bli gröna av >>> avund .

M P GP2002 2002-06-11

avund En blivande påve ( vår nuvarande ) skriver beundrarbrev , kungar kysser på hand , 

kvinnor faller på knä och författarkollegor <<< blir gröna av >>> avund .

M P GP2002 2002-06-07

avund

Trots sitt städade yttre lever Göteborgs dragspelsgille dock rockstjärneliv så självaste 

Joakim Thåström kan <<< bli grön av >>> avund när de är ute på sina turnéer .

M P GP2002 2002-07-24

avund Många små trendbebisar skulle <<< bli gröna av >>> avund om de fick höra det , eller i 

alla fall deras föräldrar .

M P GP2002 2002-11-09

avund Domaren Collina och hans kollegor från nyss avslutade fotbolls-VM skulle <<< bli 

gröna av >>> avund om de fick höra med vilken suverän styrka och finess måsarna runt 

kl 02.00 varje natt får klart för sig att nu är det dags igen att börja låta som intensiva 

visselpipor .

M P GP2002 2002-07-14

avund Jag säger bara Higher ground , en så svängig låt att självaste Van Morrison borde <<< bli 

grön av >>> avund .

M P GP2003 2003-05-19

avund Det är kul att se nyktra underhållare behandla sin kropp på ett sätt som borde få varje Big 

Brother-deltagare att <<< bli grön av >>> avund .

M P GP2003 2003-05-08

avund

Även om statistiken innehåller brister , råder det ingen tvekan om att Kinas ekonomi har 

vuxit i en takt som borde få europeiska politiker att <<< bli gröna av >>> avund .

M P GP2004 2004-02-01
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avund Däremot av svenska pensionärer som buggar och sjunger allsång så att Anders Lundin 

skulle <<< bli grön av >>> avund .

M P GP2005 2005-11-19

avund Mitt i prick , tänker jag och <<< blir grön av >>> avund : - Vad fasen ska hon till 

Tyskland och göra ?

M P GP2006 2006-02-26

avund Martin lägger till som om det var en kanot han hanterade och efter en manöver som får 

oss att <<< bli gröna av >>> avund hälsar styrmannen Hans Gunnarsson oss välkomna 

ombord .

M P GP2007 2007-04-01

avund

Nu står det klart att även hunden <<< blir grön av >>> avund när kompisen får en 

åtråvärd belöning medan den själv blir utan , trots att de utfört samma prestation .

M P GP2008 2008-12-10

avund På lediga stunder har hon nu byggt upp en webbsida som skulle få vilken turistbyrå som 

helst att <<< bli grön av >>> avund .

M P GP2009 2009-12-03

avund Tycker du att det är alldeles för trångt i baksätet i en vanlig Volvo S80 , men är rädd för 

att grannarna skulle <<< bli gröna av >>> avund om du parkerade en limousine på 

garageuppfarten ?

M P GP2010 2010-09-01

avundsjuka ) skulle <<< bli gröna av >>> avundsjuka … M P GP2010 2010-02-24

avund

Här under Stockholms internationella filmfestival – iförd en kavaj nedlusad med loggor , 

som skulle få kassören i vilken bandyklubb som helst att <<< bli grön av >>> avund .

M P GP2011 2011-09-06

avund En jul som får tv-serier som Downton Abbey att blekna och som får sagoberättare 

världen över att <<< bli gröna av >>> avund .

M P GP2012 2012-12-08

avund ” Jag kan <<< bli grön av >>> avund när jag pratar med människor som jobbar i de 

privata näringslivet och de berättar om att de fått pengar för att genomföra ett spännande 

miljöprojekt eller vad de kan vara .

M P GP2013 2013-05-28

avund

Tidningen Uusi Suomi har under flera år tillåtits göra förluster som fått konkurrenterna 

dels att höja på ögonbrynet , men också att <<< bli gröna av >>> avund .

M P HBL1991 1991

avund Så " räfsar " man över havet efter strikta mönster som kan få en yrkesplöjare att <<< bli 

grön av >>> avund fram , sväng vid en på förhand uppgjord vändpunkt , tillbaka - hela 

tiden med 40 meter mellan varje båt .

M P HBL1991 1991

avund Men han hittade snart en annan lokal , som även den fick vanliga dödliga New Yorkbor , 

som oftast bor i kyffen och skrubbar , att <<< bli gröna av >>> avund .

M P HBL1998 1998-09-01
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avund

Hennes fraseringar fick de melodiska linjerna att leva av sin egen tyngd och hennes 

stensnygga franska uttal skulle få fransmännen själva att <<< bli gröna av >>> avund .

M P HBL1998 1998-08-01

avund Många Nobelpristagare kunde <<< bli gröna av >>> avund , kommenterade en del av 

pressen surt , inte alla debutanter vederfars en sådan favör .

M P HBL1998 1998-07-01

avund Kim il Sung hade <<< blivit grön av >>> avund . M P HBL1999 1999

avund Schavottmarschen kändes direkt rolig och häxsabbaten kunde ha fått vilken 

skräckfilmstonsättare som helst att <<< bli grön av >>> avund .

M P HBL1999 1999

avund Somliga scener är vågade på ett sätt som borde få utgivarna av boulevardtidningar att 

<<< bli gröna av >>> avund .

M P PRESS65 1965-04-11

avund Jag medger att jag <<< blir grön av >>> avund . M P PRESS95 1995-12-03

avund Jag <<< blir grön av >>> avund M P PRESS95 2008-03-06

avund Stolt visar hon upp en Star Trek-klockradio som hon kommit över och som skulle få 

vilken Star Trek-idiot som helst att <<< bli grön av >>> avund .

M P PRESS96 1996-09-13

avund Men , nädå - Gudmundsson har en attityd så ödmjuk att till och med Stefan Edberg 

skulle <<< bli grön av >>> avund :

M P PRESS96 1996-03-10

avund Kafka skulle <<< bli grön av >>> avund . M P PRESS98 1998-07-16

avund Förmodligen har deras närvaro med det perfekta gräset att göra  hagarna här skulle få 

den kräsnaste golfbaneägare att <<< bli grön av >>> avund .

M P PRESS98 1998-09-20

avund Min frus och min dotters väninnor <<< blev gröna av >>> avund och nu har varenda en 

ett vomitorium intill swimmingpoolen .

M P ROM99

avund Om hon såg mig skulle hon säkert <<< bli grön av >>> avund . M P ROMII

avund Företagare kräver att arrendetomter säljs nu Pratet om Kristinestad som en fattig stad är 

bara prat då staden äger fast egendom som skulle få många att <<< bli gröna av >>> 

avund .

M P SYDOSTERBOTTEN20122012-02-11

avund Orwell hade <<< blivit grön av >>> avund . M P TWITTER

avund

RT @ groupon_sve : <<< Blir grön av >>> avund http://t.co/dWuWLrziBd # nsfw

M P TWITTER

avund Restaurangrescensioner hör inte till mitt vanliga men # Supper i Åre är så enastående att 

# MattiasDahlgren borde <<< bli grön av >>> avund !

M P TWITTER

avund @ johnnyolsson Och Hulk <<< blir grön av >>> avund ? M P TWITTER

superkrafter När jag stjärnmarkerar en tweet skickar jag mentala superkrafter man <<< blir grön av 

>>> till den jag tänker på .

M Ö TWITTER
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avund Blir bortrövad på backstage Gilla om du <<< blir grön av >>> avund . M P TWITTER

illamående Kan det vara att ministern är helt grön , eller att hon får mig <<< bli grön av >>> 

illamående ?

M P TWITTER

avund @ ABohlin Konkurrenterna <<< blir gröna av >>> avund . M P TWITTER

avund

och , svenska beats är i världsklass ... Kanye <<< blir grön av >>> avund pga beatet här

M P TWITTER

avund Jag <<< blir grön av >>> avund . M P TWITTER 2008-03-06

avund Grannen lär <<< bli grön av >>> avund . M P TWITTER

avund Hon är här för att vi ska <<< bli gröna av >>> avund över hennes smarta inlägg . M P TWITTER

avund  <<< Blir grön av >>> avund och stum av beundran för vad de gör . M P TWITTER

avund @ tonyernstesq @ OndBradPop jag har väl jinxat så mycket att Jinx Xao-Ping <<< blir 

grön av >>> avund under 2014 .

M P TWITTER

avund Festa så att vi på SV <<< blir gröna av >>> avund ;) Ses imon ! M P TWITTER

avundsjuka

Bada lite för mig , <<< bli grön av >>> avundsjuka för detta http://t.co/FZWYxju8oX

M P TWITTER

avundsjuka

Detta med att <<< bli grön av >>> avundsjuka ( och hunger ) : http://t.co/r8zwz327

M P TWITTER

avund Kringlan <<< blev grön av >>> avund när han såg att Den Svenska Björnstammen ville 

bli friends med mig på MySpace och " gillar mina grejer " .

M P TWITTER

avund  <<< Blir grön av >>> avund . M P TWITTER

avund

@ redblvrdroom Vissa andra sägs <<< bli gröna av >>> avund över hans framfart .

M P TWITTER

avund Prins Vlad skulle <<< bli grön av >>> avund . M P TWITTER

avundsjuka RT @ YonnaWaltersson : Annie Lööf och Jan Björklund slår igen dörrar så hårt att 

Sarah Palin skulle <<< bli grön av >>> avundsjuka .

M P TWITTER

avund @ RevySonen kommer <<< bli grön av >>> avund # sveaze # goSweden M P TWITTER

avund TV-sporten skulle <<< bli grön av >>> avun . M P TWITTER

avundsjuka Ella kommer att <<< bli grön av >>> avensjuka . M P TWITTER

avund @ sarahlindskoug De andra <<< blir gröna av >>> avund ! M P TWITTER

avund Jadu käre son om du vara visste vad mamma läste nu , skulle du <<< bli grön av >>> 

avund ;) # minecraft http://t.co/ZzKwZ6U4Mq

M P TWITTER

avund ska man behöva <<< bli grön av >>> avund , eller vad betyder det ? M P TWITTER
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avund @ dilbademirbag Du var bara 15 år och redan då så cool att Ice Cube hade <<< blivit 

grön av >>> avund .

M P TWITTER

avund Dessutom : @ GiselaBernhoft s julklappar skulle få David Niven att <<< bli grön av >>> 

avund !

M P TWITTER

avund Kjöller & Josefsson <<< bleve gröna av >>> avund . M P TWITTER

avund @ jasontimbuktu du är så flexibel i din stil att jag <<< blir grön av >>> avund , kalla 

mig the hulk !

M P TWITTER

avund Rubriker som Aftonbladets " Så ska Göran rädda världen " torde få en opposition , som 

förtvivlat försöker få inrikespolitiskt grepp på statsministern , att <<< bli gröna av >>> 

avund .

M P WEBBNYHETER2002 2004-01-27

avund Vi <<< blir gröna av >>> avund , svarta i ögonen av ilska och svävar på rosa moln av 

lycka .

M P WEBBNYHETER2005 2005-10-09

avund I höst är det precis fem år sedan Jane Walerud genomförde affären som fick de flesta IT-

entreprenörer att <<< bli gröna av >>> avund .

M P WEBBNYHETER2005 2007-09-29

avund Fotbollsvärldens hetaste och mest excentriske tränare , José Mourinho , får så mycket 

uppmärksamhet att politikerna <<< blir gröna av >>> avund .

M P WEBBNYHETER2007 2007-01-13

avund

GRUNDSUND Gissa om de 2,7 miljoner tv-tittare som under 2004 fascinerades av 

figurer som Emily Blomgren , MacFie och Sara , Doktor Schenker och Magdalena 

Månsson , <<< blir gröna av >>> avund när jag berättar vad jag gjorde i torsdags .

M P WEBBNYHETER2007 2007-06-20

avund Tjuvarna hade räknat med ett lätt byte ; de kan sitt jobb och är beväpnade med en arsenal 

som skulle få en svensk ÖB att <<< bli grön av >>> avund .

M P WEBBNYHETER2007 2008-05-25

avund Fredrik Di Marco , Louise Tegel och Dabin Hashemi , som har fått uppgiften att 

argumentera för betyg utifrån ethos , gör det med så kraftfulla argument , metaforer och 

inlevelse att Sveriges skolminister Jan Björklund ( fp ) skulle <<< bli grön av >>> avund 

.

M P WEBBNYHETER2008 2008-05-05

avund

Det borde få många andra vd:ar på Large Cap-listan att <<< bli gröna av >>> avund .

M P WEBBNYHETER2008 2008-06-04

avund De tre tröjorna kan utan att överdriva betraktas som ett koncentrat av 80-talets mest 

populära mönster och muddar och skulle få rapparen MC Hammer att <<< bli grön av 

>>> avund .

M P WEBBNYHETER2008 2009-05-22

avund Rörelsen har bytt skepnad och lockar så många nya medlemmar att de flesta 

partistrategerna skulle <<< bli gröna av >>> avund .

M P WEBBNYHETER2009 2011-06-29
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avund Men även om Jenny använder Abbariffen så att kommunens återvinningscontainer skulle 

<<< blir grön av >>> avund och Love Generation har en energi som sticker som en 

snabbklappad kattpäls så tror jag att tittarna säger Jenny Silver när poängen väl ska 

räknas .

M B WEBBNYHETER2011 2011-08-26

avund Att köra en Fiat brukar inte direkt få folk att <<< bli gröna av >>> avund . M P WEBBNYHETER2011 2011-08-22

avund Och de kulturaktörer i Stockholm som i många år har kämpat för ett nytt operahus i 

Stockholm kan inte annat än <<< bli gröna av >>> avund .

M P WEBBNYHETER2011 2011-08-22

avund Och de kulturaktörer i Stockholm som i många år har kämpat för ett nytt operahus i 

Stockholm kan inte annat än <<< bli gröna av >>> avund .

M P WEBBNYHETER2011 2012-06-07

avund Den lönsamheten skulle få många finansdirektörer i börsbolagen att <<< bli gröna av 

>>> avund .

M P WEBBNYHETER2012 2013-07-22

avund Samtidigt pågår det inne i Bordeaux en stor skulpturfestival i parkerna , och jag kan 

tänka mig att svenska skulptörer skulle <<< bli gröna av >>> avund .

M P WEBBNYHETER2013

avundsjuka Det blir härligt att få hänga upp det där i tvätten mitt för grannarnas näsa , de <<< blir gröna av >>> avundsjuka och Lilly kolar nog av .M P Litteraturbanken 1919

avund Jag har ett par väninnor som skulle <<< bli gröna av >>> avund . M P Litteraturbanken 1944

avundsjuka Statsfinanserna kommer att få skattekramare överallt runtom på denna planet att <<< grönska av 

>>> avundsjuka .
M P BLOGGMIX2010 2010-01-31

förstånd Jag tänker fortsätta ropa ett ord i den virala öknen tills den virala öknen börjar <<< grönska av 

>>> förstånd .
M Ö BLOGGMIX2015 2015-11-11

avund Redan den gamla förmögenhetsskatten , den som Alliansen har avskaffat , var så full av undantag 

att den fick tyska grammatiken att <<< grönska av >>> avund .
M Ö WEBBNYHETER2009 40132

avundsjuka Statsfinanserna får tyskar och britter att <<< grönska av >>> avundsjuka , och vi slipper att höja 

skatten på grund av underskott som riskerar att löpa amok .
M P WEBBNYHETER2010 40209

olivolja Om man har blont hår , kan det <<< bli grönt av >>> olivolja då ? B P BLOGGMIX2009 2009-11-05

klorvatten Finns det nåt att göra när ens blonda hår <<< blir grönt av >>> klorvatten ? B P BLOGGMIX2009 2009-08-15

klorvatten Min bror är naturligt blond men hans hår <<< blir grönt av >>> klorvattnet ? B P BLOGGMIX2009 2009-08-15

vatten Plus att mitt hår <<< blev grönt av >>> vattnet . B P BLOGGMIX2010 2010-11-20

grönsaker Björn Ferry och Jonas Colting ( för de idrottsintresserade ) äter så här och fler och fler 

läkare och forskare blir övertygade om att fett inte skapar fett , lika lite som man <<< blir 

grön av >>> grönsaker .

B P BLOGGMIX2010 2010-04-19



13

vatten svar ; Man tillsätter röda pigment :) Håret kan även <<< bli grönt av >>> vattnet man har 

i duschen , då kan man köpa ett djuprengörande schampo som är speciellt anpassat för 

missfärgningar :) ♥ heey , tycker att din blogg är underhållande trots din kassa 

updatering:p undrar om du kan svara på en sån där lista med massa färdiga frågor ngn 

gång : ) ta hand om dig , girl u rock !

B P BLOGGMIX2010 2010-01-06

grönsaker Man blir inte fet av fet mat , lika lite som man får åderförkalkning av kalk eller <<< blir 

grön av >>> grönsaker .

B P BLOGGMIX2010 2010-09-25

grönsaker Som läkaren Christer Enkvist en gång skrev på DN Debatt : Man blir inte fett av fett mer 

än man <<< blir grön av >>> grönsaker .

B P BLOGGMIX2010 2010-08-09

Ej angiven Har ju 7 hål och 2 st behövde fyllas och hade bara oäkta hemma som man <<< blir grön 

av >>> .

B P BLOGGMIX2010 2010-04-05

att äta grönsaker Ett roligt citat : ” Det är lika dumt att tro att man blir fet av att äta fett som att tro att man 

<<< blir grön av >>> att äta grönsaker .

B P BLOGGMIX2011 2011-02-17

grönsaker Som någon klok människa sagt : - Det är lika fel att tro att vi blir feta av fett som att tro 

att vi <<< blir gröna av >>> grönsaker .

B P BLOGGMIX2011 2011-03-24

klor

känns skit ovant , o hoppas att det inte blir grönt i morgon , för då ska vi till simmhallen 

o färgat hår kan <<< bli grön av >>> kloret ... inte bästa bilden men ... ;)

B Ö BLOGGMIX2011 2011-10-06

att äta grönsaker Att du skulle bli fet av att äta fett är lika troligt som att du <<< blir grön av >>> att äta 

grönsaker .

B P BLOGGMIX2011 2011-07-13

vatten Plus att det <<< blev grönt av >>> vattnet hemma . B Ö BLOGGMIX2011 2011-05-06

poolvatten Myt 2 : " Blonderat hår som <<< blivit grönt av >>> poolvatten kan återfå sin färg med 

hjälp av tomat " - Tomat ?

B P BLOGGMIX2012 2012-07-11

grönsaker Du blir inte fetare av fett , än du <<< blir grön av >>> grönsaker ! B P BLOGGMIX2012 2012-03-21

grönsaker Socker , kolesterol och åderförkalkning Fett gör dig fet , du <<< blir grön av >>> 

grönsaker och av socker blir du söt .

B P BLOGGMIX2012 2012-12-13

bikarbonat Har man andra frön , typ solrosfrön , i brödet så kommer fröna att <<< bli gröna av >>> 

bikarbonatet .

B Ö BLOGGMIX2013 2013-09-21

vatten Mitt hår har <<< blivit grönt av >>> vattnet i vårat nya hus så nånting måste jag göra åt 

saken men det roligaste var i fredags när en tjej inne på wr skrek till mig på toan att jag 

hade snygg hårfärg , what ? !

B P BLOGGMIXODAT

grönsaker " Det är lika dumt att tro att man blir fet av fett som att tro att man <<< blir grön av >>> 

grönsaker "

B P FSBBLOGGVUXNA 2011-08-02
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att äta grönsaker Verkningslös bantning " Det är lika dumt att tro att man blir fet av att äta fett som att tro 

att man <<< blir grön av >>> att äta grönsaker .

B P GP2005 2005-08-22

att äta grönsaker Vad gäller fettinnehållet följer vi överläkare Christer Enkvist devis om att " det är lika 

dumt att tro att man blir fet av att äta fett som att tro att man <<< blir grön av >>> att äta 

grönsaker " .

B P GP2008 2008-06-16

sommarsjuka Såg man inte upp kunde en lobba komma farande ur nåt murhål , en äkta sabbatsbergare 

som <<< blivit grön av >>> den sommarsjuka som uppstår bara i Gamla stans små 

kyffen , kvalmiga ettor från Stormaktstiden så pyttiga att man fick ha 

varmvattenberedaren i kylskåpet samt en astronauttoalett .

B P STORSUC

grönsaker Dagens citat " Det är lika dumt att tro att man blir fet av fett som att tro att man <<< blir 

grön av >>> grönsaker . "

B P TWITTER

solen @ PLTVA @ MFGill @ dannedoom @ fhamrin önskar att Rooney <<< blev grön av 

>>> solen istället för röd

B P TWITTER

att äta grönsaker Han har myntat en klatschig formulering och sagt att påståendet är lika korkat som att 

mena att man <<< blir grön av >>> att äta grönsaker .

B P WEBBNYHETER2004 2004-01-27

att äta grönsaker Han har myntat en klatschig formulering och sagt att påståendet är lika korkat som att 

mena att man <<< blir grön av >>> att äta grönsaker .

B P WEBBNYHETER2004 2004-10-13

att äta grönsaker Nästa dag menar en svensk överläkare att " Det är lika dumt att tro att man blir fet av att 

äta fett , som att tro att man <<< bli grön av >>> att äta grönsaker . "

B P WEBBNYHETER2004 2005-08-17

att man vattnar – Det <<< blir grönt av >>> att man vattnar det , säger han . B P WEBBNYHETER2011 2011-03-05


