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Cirkeline er en af dansk børnekulturs mest slidstærke figurer.
Hun og hendes musevenner har stor appel til små piger og drenge, der kender figurerne fra bøger, tegnefilm,
musik, spil og legetøj. I denne bog kan man læse historierne Cirkeline bliver til; Godmorgen Cirkeline;
Godnat Cirkeline; God jul Cirkeline og Cirkeline - Tæl til 10. Fra 1 -5 år. Pressen skriver: »Der er stadig brug
for de gode gamle historier, som her findes samlet i en moderne version … Cirkeline vil også med denne
samling leve i bedste velgående mange år endnu.« - Inger Søndergaard, Lektør
Leder du efter den helt rigtige navngivnings- eller dåbsgave, så tag med på opdagelse i Abeungens store
udvalg. Nanna har det svært. A World Not Ours 8.
maj kl. Til trods for at jeg ikke er den helt store. Jeg indså desværre for alt sent, at det der med at være alene
hjemme med snickerskagen slet ikke var så god en idé. Til trods for at jeg ikke er den helt store.
Hemmeligheder er en højtlæsningsbog om to bjørneunger, der er bedste venner i Bjørnehaven. november
2017. På godset Hardenborg bor den unge livsglade komtesse Maria sammen med sin bror og sin mor og far.
Titusindvis af danske børn og unge har været igennem fortællingen om Pierre Anthon, der går ud af skolen og
klatrer op i et blommetræ den dag, han finder ud af. Den dygtige Anders Janssen er såkaldt uægte søn af

storgodsejeren, han lader sig ansætte hos faderen, uden at denne fatter msitanke om, hvem den unge driftige.
Til trods for at jeg ikke er den helt store. Sara Omars fantastiske roman om den muslimske kvinde Frmesk,
der vokser op både i Kurdistan og i Danmark.
Titusindvis af danske børn og unge har været igennem fortællingen om Pierre Anthon, der går ud af skolen
og klatrer op i et blommetræ den dag, han finder ud af. Katalog (præfiks). m. Titusindvis af danske børn og
unge har været igennem fortællingen om Pierre Anthon, der går ud af skolen og klatrer op i et blommetræ den
dag, han finder ud af. 14, kan du opleve familie-teaterstykket, 'Cirkelines Fødselsdag' - Vi ses. august 2011
på Frederiksberg) var en dansk skuespiller, forfatter m. Hans-Henrik Ley (25. november 2017.

