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Skøre og sjove børnerim. Der var engang en kniv, der havde drukket sig stiv. Den råbte til alle i skuffen: “Min
viden er uovertruffen. Jeg har så skarp en hjerne, at jeg bliver en mega stjerne.
Ske og gaffel var ikke imponeret. «Du er jo fuld og ramponeret!» Der var engang et pindsvin er en samling
morsomme børnerim om alt fra en loppe, der gerne vil ud at shoppe, et svin, der elsker vin, et lyn, der drøner
over Fyn og en lama, der er vokset op i Alabama. Franz Hohler står bag rimene, der er gendigtet fra tysk af Per
Straarup Søndergaard, mens Kathrin Schärer har lavet illustrationer til. Franz Hohler er en schweizisk
forfatter, der i hjemlandet har skrevet mange teaterstykker, bøger og børnebøger.
I Danmark er udkommet “Mayas håndtasker”(2011). Med Der var engang et pindsvin vandt Franz Hohler og
Katrin Schärer børnebogsprisen Heidelberg Leander, ligesom de begge var nomineret til The Hans Christian
Anderson Awards 2012.
Du havde bare ikke evnen til at være mor. J.
Blandt andet i Scala Gudhjem, hvor man om aftenen.

Hvis du kender flere gode vittigheder, så er du mere end velkommen til at sende den i. Korets medlemmer
har gode muligheder for at deltage i berigende kor-stævner og andre sanglige arrangementer. 23. Fra 10 til 14
år • • 136 sider • 249,95 kr. Danskt lexikon - dansk-svensk ordlista från Öresunds Översättningsbyrå leksikon Star Wars – Alt det du absolut bør vide. Til de mennesker, der slægt efter slægt skal bo, leve og
færdes i. Her foregik der en række meget velbesøgte arrangementer. Du var ikke ond. ØK - sangen. Demi et
en fantastisk og dejlig hund. Indbundet • 256 sider • 199,00 kr. DER VAR GUDHJEM-DAG under
Kulturugen i går. Nu er du gået bort, du, der har fyldt allermest i mit liv er her ikke mere. Læs mere her 'K O
M P A G N I E T' Om livet i ØK EAC skibe. Blandt andet i Scala Gudhjem, hvor man om aftenen.

