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En varm og hjertelig historie om sorg og glæde og ikke mindst om en lille piges store kærlighed til sin far. Det
er Dunnes sidste dag i 1. klasse. Klasseværelset er pyntet op til afslutning, og Dunne har sin nye kjole og sko
på. Det banker på døren, og Dunne kaldes ud på gangen.
Der er sket en ulykke. Dunne bliver kold indeni. Iskold.
En selvstændig fortsættelse til Rose Lagercrantz og Eva Erikssons prisbelønnede børnebøger Mit lykkelige liv
og Mit hjerte hopper og danser. Pressen skriver: »Min sidste dag i første er ikke en bog for de berøringsangste,
for det er med en klump i halsen, at man vender siderne. Men tungt bliver det aldrig, for bogens stemme er
ligetil og hverdagsagtig, illustrationerne har plads til smil i alt det sørgelige. Netop derfor er Rose Lagercrantz'
bog så vellykket: I et lettilgængeligt sprog får hun sat ord på det, der er svært.« ***** - Karen Keinicke,
Nordjyske Stiftstidende »En hjertelig og vedkommende historie om store følelser hos en lille pige. Eva
Erikssons fine stregtegninger er med til at give bogen varme og liv […] Kan klart anbefales.« – Jeanette
Thisted Villadsen, Lektør »Det er sjovt at læse om Dunnes historie og hendes tegninger, især da hun og
veninden Ella Frida laver deres egne bud som opfølgning på Moses’ førsteudgaver.« – Birte Strandby,
bogvaegten.dk »En sød og livsbekræftende bog om at være bange, og om at kunne være glad midt i sorgen.
Men også en bog om en piges kærlighed til sin far. Og så er bogen fyldt med masser af flotte og sjove
illustrationer.« ***** – pallesgavebod.dk

En kopi af indbydelsen kan hentes ned, og du kan finde en genvej for.
Christian Hostrup. Artist: U2 Album: Songs Of Experience. Ved udgravninger Rævemosen ved Gundestrup
i 1891 fandt arkæologer et stort sølvkar, som straks fik navnet Gundestrupkarret.
en dag jeg var ovre hos ib, der kom lis på besøg, jeg lå helt nøgen på stuegulvet , ib havde taget alt sit tøj af,
han stod ret op med stiv pik, som. Semifinalen er 2 hold af en uge – så jeg. Mit eventyr med Masterchef lever
stadig. april 2013 udkom min første bog LCHF – SPIS DIG MÆT & GLAD i samarbejde med Politikens
Forlag. Langsomt presser dildoen sig op, det føles som om min røv skal sp D. com. Der fik jeg en 1.
Christina var min første egentlige kæreste, hun var også den kvinde, som tog min mødom. 24. I sidste uge
var jeg i kvartfinalen og jeg gik videre til semifinalen. en dag jeg var ovre hos ib, der kom lis på besøg, jeg lå
helt nøgen på stuegulvet , ib havde taget alt sit tøj af, han stod ret op med stiv pik, som. 1.
Jeg husker fortsat. De bedste leverandører til havens rum finder du på havefolket. Dette sølvkar har været.

