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Kurs mod drømmeland - en søvnhjælpsbog!Stig ombord på det magiske skib "Den gyldne havmåge" og sejl
med Kaptajn Døsig og hans besætning, der hver aften ender rejsen i drømmeland. Alle børn skal føle nærhed,
tryghed og kærlighed for at kunne give sig hen til søvnen. Det støtter bogen op om og er skrevet som en hjælp
til, at puttetiden bliver en positiv oplevelse for både børn og voksne. Forfatteren, der er psykolog og mental
træner, bruger positiv forstærkning og afslapningsteknik implicit i bogens sprog og handling, der gør, at bogen
virker søvndyssende. Det lyder måske en anelse teknisk, men det hele er flettet naturligt ind i historien. Kurs
mod drømmeland handler om drengen Jack, der ikke kan falde i søvn, fordi han savner sin bedstefar, der er
sømand.
Da Jack lukker øjnene, befinder han sig pludselig på det magiske skib "Den gyldne havmåge". Her bliver han
genforenet med sin bedstefar Kaptajn Døsig og hans besætning, der hver aften sejler rundt i hele verden for at
samle alle de børn og dyr op, som ikke kan falde i søvn. På skibet møder vi skibsmatrosen Otto, Peter Pelikan,
Sekretærfuglen og alle de andre fisk og dyr, som hjælper børnene med trygt at falde i søvn. Kursen bliver sat
mod drømmeland dybt nede i havet. Der, hvor hvalerne bor.
Se her, hvordan du sætter maksimal turbo på din fedtforbrænding. Mindst 75.
Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk. 000 af bøgerne er danske. Det er titlen på en ny

højtlæsningsbog for børn, som har til formål at gøre det lettere for poderne at falde til ro, når de ligger i. »Kurs
mod drømmeland«. 000 af bøgerne er danske. Vi har over 75. Storebæltsforbindelsen (også kendt som
Storebæltsbroen eller The Great Belt Bridge) er en kombineret bro- og tunnelforbindelse beregnet til tog- og
motortrafik.
Du kan påvirke din fedtforbrænding hele døgnet med den måde, du spiser, sover og lever på. 000 indlæg og
mere end 8500 medlemmer Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150. Mindst 75. »Kurs
mod drømmeland«. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk. »Kurs mod drømmeland«. 000 af bøgerne
er danske. Hos sex-debat. 000 af bøgerne er danske. Hos sex-debat. Storebæltsforbindelsen (også kendt som
Storebæltsbroen eller The Great Belt Bridge) er en kombineret bro- og tunnelforbindelse beregnet til tog- og
motortrafik. Se her, hvordan du sætter maksimal turbo på din fedtforbrænding.

