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I serien om Lasse og Laura udkommer nu en ny bog: Laura får nye sko. “Så, siger ekspedienten. “Lad os se,
hvor store dine fødder er. Laura sætter fødderne ved siden af hinanden på et lille bræt.
Ekspedienten flytter målepinden ned til Lauras fødder. Ja, jeg tænkte det nok, siger mor. Dine fødder er
vokset.
I Laura får nye sko er Laura og mor i skobutikken. Laura kan ikke passe sine sko mere. De er blevet for små.
Ekspedienten viser hende en masse forskellige sko, og snart finder Laura et par fine, røde laksko, som hun vil
have. Men de er også for små … Ligegyldigt hvad mor forsøger, vil Laura kun have de røde laksko – lige
meget om hun kan passe dem eller ej. Men kan Laura gå, hoppe og løbe med dem på? Nej. Og Laura indser, at
hun må finde et andet par. En sød og genkendelig historie om at lede efter og prøve nye sko. For børn fra 2,5
år og op. Den enkle tekst og de indbydende illustrationer er lavet af Pauline Oud, der ud over bøgerne om
Lasse og Laura også står bag bøgerne om Mille og Mulle
Da romanens hovedperson, Juwel Temper kommer til New York, får hun job som bartender og begynder på et
skrivekursus. Det år vi gik til begravelser er Henriette Rostrups både smukke og medrivende roman om
kærlighed, familie og ajbejdsliv. Har du fået væggelus, skal der handles hurtigt, inden de breder sig til resten
af hjemmet. På vores hjemmeside har du muligheden for, at tilmelde dig ved at indtast din e-mail adresse og
blive tilmeldt alle vores nye skrivelser her på … Prisgaranti Fri fragt Sender samme dag Stort udvalg Laura
Thomsen Luxury forhandler de lækre Lala Berlin tørklæder i cashmere og stilrene farver. Sarenza har lansert
sin nettbutikk i Norge og kjører akkurat nå et lanseringstilbud til alle nye kunder i Norge. 19 - 21: Hut-li-hut en aften med Flemming Toft på Kulturstationen. Domina med et varmt temperament. 1. Sarenza Rabattkode.

30. 3. Get Out Of Your Own Way Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, da bygherrer og
håndværkere mødtes til rejsegilde på Bostedet Aars, der også kaldes Kimbrerparken, Markedsvej, fredag
middag. Apotek 1 Da Julie blev til Juwel. Apotek 1 Da Julie blev til Juwel. Jeg får totalt pres af at deltage,
fordi jeg er en elendig taber;) Vi var til et bryllup i sommers hos nogle af vores gode venner, og de havde
arrangeret den fedeste ’skattejagt’, hvor man skulle lave puslespil, løse rebusser mm, som alt sammen. 00 –
18. Både norske og utenlandske nettbutikker.

