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"Anton blev lamslået stående og stirrede på vampyren, der koldt og roligt læste i "Draculas hævn".Skulle det
betyde, at han selv kom til at gøre alt arbejdet? Det var jo smadder tarveligt… bare at blive liggende i den
hyggelige kælder og regne med, at han, Anton, ryddede alle vanskelighederne af vejen! – Det har altså ikke
meget med venskab at gøre! råbte Anton vredt.– Shhh! hvæsede vampyren.– Når jeg bliver forstyrret, mens
jeg læser, kan det få frygtelige følger!Anton bed sig ærgerligt i læben."Antons ven vampyrbarnet Rudolf
bliver smidt ud af sin grav og har intet sted at tage hen – ud over hjem til Anton! Nu må Anton gøre plads til
Rudolf i kælderen, og det skaber ikke så få problemer for ham og hans forældre.Angela Sommer-Bodenburg
(f. 1948) er en tysk forfatter, der har skrevet et væld af fantasybøger til børn. Hun er bedst kendt for serien
"Den lille vampyr" om vampyren Rudolf og hans menneskeven Anton, som har solgt over 10 millioner
eksemplarer verden over. Det lille vampyrbarn Rudolf har egentlig tænkt sig at drikke Antons blod, men i
stedet ender de to drenge med at blive gode venner. Sammen kommer de ud på en masse spændende og sjove
eventyr.
Fra 10 til 14 år • • 136 sider • 249,95 kr. COPENHAGEN ARCHITECTURE FESTIVAL Vi fylder vores
biograf med events og særarrangementer for enhver smag. maj Vind 2 billetter til CINEMA MADE IN
ITALY. Sherlock Holmes - The Red Circle Sir Arthur Conan Doyle Denne sag udspiller sig på Sicilien - i et
hemmeligt kriminelt siciliansk selskab. COPENHAGEN ARCHITECTURE FESTIVAL Vi fylder vores
biograf med events og særarrangementer for enhver smag. Helst mindst 1 gang om ugen. Jeg stiller cyklen i
carporten og ser til mit held at der ikke er nogle hjemme.

I 2003 begynte Rolf Jacobsens Venner å presentere «Månedens dikt», der vi utfordret personer til å velge seg
et dikt av Rolf Jacobsen, gjerne med en begrunnelse. 000 titler. Ekstrem noveller frække historier Bizzar sex
film tis hund Fistfucking af Slave Fangenskab El Tortur Opdragelse Ydmygelse Hård … 9 års søvn Novellen
handler om hvor galt det kan gå når en ikke hører på hva folk sier. Fra 10 til 14 år • • 136 sider • 249,95 kr.
Sabine Lemire Guide til piger. I 2003 begynte Rolf Jacobsens Venner å presentere «Månedens dikt», der vi
utfordret personer til å velge seg et dikt av Rolf Jacobsen, gjerne med en begrunnelse. april - onsdag den 2.
Lej eller køb og stream uden abonnement hos BLOCKBUSTER, hvor du finder mere end 8. Forfatter: Lolu.
Se de nyeste film og serier. Lej eller køb og stream uden abonnement hos BLOCKBUSTER, hvor du finder
mere end 8. En god biografoplevelse handler ikke kun om filmen. Se de nyeste film og serier.

