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Når solen går ned over søen, begynder aftenens koncert. Klokkefrøen holder takten, og alle dyrene ved søen
stemmer glade i. Men en aften midt i koncerten skriger mågen pludselig: Se der! Der ståret mærkeligt dyr!
Gem jer!Det mærkelige dyr er en taskegofer.
Sådan en har søens beboere aldrig set før, og de beslutter sig for at lægge en slagplan, så de kan skræmme den
ubudne gæst væk …Taskegofere er en familie af mellemstore, nordamerikanske gnavere. De lever i gange og
huler under jorden og spiser rødder og rodknolde. Navnet stammer fra deres store kindposer – eller“tasker –
som de bruger til at transportere deres mad. I denne bog lader illustratoren og forfatteren Helga Bansch, der
står bag en lang række billedbøger, dette særprægede dyr flytte ind ved en velkendt sø. Hvordan mon det går?
dk - gør arbejdet bedre På hver en gård findes der en nisse, og nissen havde man meget respekt for. Andersen
er ikke helt ukendt Men er man ikke meget inde i branchen, kan det ikke forventes, man kender ham. Løfterig
himmel. Benny Andersen. Ordbog 14.
Hun ved ikke selv, hvor hun kommer fra, og hvad det er for en mærkelig kraft, hun har. Trump affyrede
noget af en bredside mod medicinalaktier på gårsdagens pressemøde. Enya har sære øjne. Den er senere
blevet genudsendt i 1994, 2001, 2008, 2010, 2011, 2012 og igen i 2017.
Hvad skete der – det år du blev født.

Ordbog 14. Den er senere blevet genudsendt i 1994, 2001, 2008, 2010, 2011, 2012 og igen i 2017.
Wordfeud Ord. dk dækker bredt, men har fokus på arbejdslivet. dk dækker bredt, men har fokus på
arbejdslivet. Har man ikke hørt det før bliver man lidt. i serien om Hole.

