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Dette er en dejlig lille bog om forskellighed og accept, der egner sig perfekt til højtlæsning eller som
godnathistorie.
Den handler om præmiehesten David, der bor helt alene på en øde savanne.
Derfor prøver han desperat på at blive en del af den nærmeste næsehornsflok. Dette er dog ikke helt nemt, da
han er for anderledes og ikke passer ind. Derfor må David ty til andre metoder for at få næsehornenes accept.
Om forfatteren Katharina Malu Bach er født i 1995. Hun er udlært landbrugsassistent og er ejer samt
grundlægger af Lykkeshåb Kaninavl. Hun har igennem årene fortalt mange historier og eventyr til børn i alle
aldre. Den første enhjørning er hendes debutbog.
Bandet oppstod i 1979 under navnet Wannskrækk og var i starten et punkband. Harry Potter og De Vises Sten
er den første bog i serien om drengen Harry Potter, der på sin 11-års fødselsdag finder ud af, at han er en
troldmand. Etter at den første vokalisten sluttet, ble Per Øivind Houmb («Prepple») hentet inn som erstatter av
vennene Kjartan Kristiansen (gitar) og Persi Iveland (bass). Samme dag finder han ud af, at han er blevet
optaget på troldmandsskolen Hogwarts og at hans forældre blev dræbt af den onde troldmand Lord Voldemort,
som troldmandssamfundet ellers regnede. DumDum Boys fra Trondheim er et norsk band, som regnes som et
av de fire store i norsk rock. Etter at den første vokalisten sluttet, ble Per Øivind Houmb («Prepple») hentet

inn som erstatter av vennene Kjartan Kristiansen (gitar) og Persi Iveland (bass). Læs mere her. DumDum
Boys fra Trondheim er et norsk band, som regnes som et av de fire store i norsk rock. Indbundet • 32 sider •
139,95 kr. Etter at den første vokalisten sluttet, ble Per Øivind Houmb («Prepple») hentet inn som erstatter av
vennene Kjartan Kristiansen (gitar) og Persi Iveland (bass). Følg Finn fra Jakkus forladte ødemark til
Stjernedræberens frosne omgivelser, mens han tappert kæmper mod Den Første … Skibet stævner ind i den
skumrende Havn. Læs mere her. Nicole Boyle Rødtnes • Anita Sølver Død jord 2: Den forladte base.
Indbundet • 72 sider • 79,95 kr. Samme dag finder han ud af, at han er blevet optaget på troldmandsskolen
Hogwarts og at hans forældre blev dræbt af den onde troldmand Lord Voldemort, som troldmandssamfundet
ellers regnede. 14. Star Wars - Finns mission. Jeg har nu hæklet min første sprutte og skal nu i gang med
øjnene. Jeg forsøger mig netop også med dit flotte tæppe og har samme problem som Julie – jeg har også brug
for en ret detaljeret forklaring for at kunne forstå en opskrift jeg får problem i slutningen af første række hvor
der nærmest er to overskydende masker, så jeg på den måde ikke synes jeg kan lave 1. Neo og Nahl er
ankommet til basen på Zixo.

