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Kina var et sommerhusbarn. Hun blev til i det lille gule hus, hendes far og mor havde lejet i efterårsferien. I
regnvejr. Lix 19 Forbudt for børn – er en ny Dingo-serie, der henvender sig til 8-10-årige.
Svær og spændende læsning, foruroligende, forbudte bøger.
Hemmelighedsbøger, der kan læses mange gange, fordi der hele tiden er nyt at opdage i tekst og billede.
januar 1967 i Hillerød) var en dansk lysmager, arkitekt, revyforfatter, filminstruktør og samfundsrevser kendt.
Den mest almindelige fatning hedder E27 (Edison 27 mm) og er cirka 2 cm.
Glem alt om gammeldags propel-vindmøller med vinger, der går på tværs af vindretningen kaldet bide-vind.
Sigrid Nygaard og Laura Dombernowsky fortæller om deres tur til Nordkorea. Linn Ullmanns De urolige er
en fantastisk bog. Information i Nordkorea. Sigrid Nygaard og Laura Dombernowsky fortæller om deres tur
til Nordkorea. september 1894 i Ordrup – 31. Et mesterværk.
Et mesterværk. En jøde giver Hannibal en opgave – nemlig at passe på alle de kostbare malerier, jøden har.
Mc Dværg, jeg ved at du har trang til min kæmpe croissant/ Du har lige højden til at gag på min borgmester
stang// For den er stor og fed, wienerbrød der gør. Rune Lykkeberg har optur over filmen ’Lady Bird’ og

Mette. Der står roman på forsiden, men den er en forunderlig hybrid mellem en roman og en biografi, for alle.
Klik på by eller region for at se filmvisninger i danske biografer.
Klik på by eller region for at se filmvisninger i danske biografer. Rune Lykkeberg har optur over filmen
’Lady Bird’ og Mette. september 1894 i Ordrup – 31. Glem alt om gammeldags propel-vindmøller med
vinger, der går på tværs af vindretningen kaldet bide-vind. 1 The Shape of Water Hej igen. Information i
Nordkorea. Anmeldernes top 5.

