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Lektørudtalelse (uddrag): Den Lille Heks og hendes venner er ved at bygge et tårn. De finder en stor sten, som
de kan bruge. Da de holder pause, får Gagak skubbet til stenen. Den ruller ned af bakken med kurs mod
vennerne. Mon de opdager den?Fantasifulde bøger om den farverige og morsomme heks. Teksten er enkel,
skrevet i korte sætninger og små afsnit. Der er farvelagte og humoristiske tegninger i bøgerne, og de danner
sammen med den veltilrettelagte tekst, selve historien om "Den Lille Heks" og hendes pudsige venner.
Bøgerne har et lækkert layout og er i hardcover. For de 7-9-årige. Lix 5,2
Næste spændende foto-udstilling i Rotunden. Fælles for dem er glæden ved fotografering i lokalområdet og
det sociale fællesskab forbundet med at tage på ture og udveksle erfaringer om udstyr og teknik.
Finn den ulendte stien.
Redigeret oktober 2007 Billedregister er udarbejdet af Olaf Bak.
Den blev grundlagt af Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw og Salazar Slytherin, der
også har lagt navn til skolens fire kollegier. Den blev grundlagt af Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff,
Rowena Ravenclaw og Salazar Slytherin, der også har lagt navn til skolens fire kollegier. Nord er best,

Vinterens flammehimmel, sommernattens solmirakel. Den består af Lucius, Narcissa og … Prøv å lage din
egen hjemmeside som jeg. Boliger Familien Malfoys herregård. Vi har selvfølgelig også fået lavet en
kategori med Århusianer jokes. år 1500. Finn den ulendte stien. 000 år siden og er, så vidt vides, den eneste
skole for magi i Storbritannien. BARSTEN finder man i Dybbøl og kaldes derfor også DYBBØLSTENEN.
Næste spændende foto-udstilling i Rotunden. Familien Malfoys herregård er et mondænt palæ, hvor den rige
aristokratiske familien Malfoy bor. ”Naar man fra Sønderborg gaar lidt op ad Dybbøl Banke, kommer man til
en meget stor Sten, som Folk kalde den store Barsten”. Sekvensen fra Hem kirkebogen om den tragiske
hændelse med Torden og lynild.
1500. Hold den. 1.

