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Super Sofie er tilbage i en ny hæsblæsende billedbog fortalt af Kirsten og Morten Ahlburg. Denne gang
kommer Super Sofie til at låse julemanden inde i et pengeskab i sin iver efter at forsvare sig selv og sin
lillesøster mod den tygge mand, der pludselig befinder sig i kaminen juleaften. Super Sofie har glemt koden til
pengeskabet, så hun kan ikke lukke ham ud, da det går op for hende, hvilken fejl hun har begået. Derfor tager
hun sagen i egen hånd, tvinger lillesøsteren med i kanen, og så flyver de ellers ud med julegaver til både søde
og mindre søde børn.
Illustrationerne er lavet af Rasmus Jensen, der har skruet op for farverne og humoren, så det passer til den
rablende gale julehistorie. De tre har tidligere udgivet Super Sofie og søstertyven hos Turbine.
27. Sikker e-handel. Fra 10 til 13 år • Indbundet • 176 sider • 229,95 kr. www. Mille Dinesen was born on
March 17, 1974 in Denmark. Professionel formidling af musik og underholdning til alle former for
arrangementer Jeg vil gjerne også få takke, både for at jeg i det hele tatt er nominert, for at jeg er nominert i
flere kategorier, og for at jeg faktisk kom på «bronseplass. Min datter og jeg var ude og se alle
hjemme-kvalkampene til EM i sommer på Viborg stadion, og det var en fed. Mille Dinesen, Actress: Rita.
Hvad er der på TV i aften. Vi ønsker dig hjertelig tillykke med fødselsdagen. Gratis Danske Sexnoveller Læs
og hør frække erotiske fantasier fortællinger drømme fiktion fantasi og virkelighed sexhistorier og guides med
sexlege. Sikker e-handel. Hvad er der på TV i aften. Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over

150. Sikkerhed frem for alt Alt hvad vi har. Vi ønsker dig hjertelig tillykke med fødselsdagen. Line
Leonhardt Ellen og dramaskolen. Mille Dinesen, Actress: Rita.

