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Buller er VRED! Der er ingen, der gider spille bold. Buller tramper på krammepuden, ødelægger Lego-tårnet
og brøler som en farlig løve. – Nej forresten, Buller er VRED som en … Sig hej til Buller! Han er en elskelig,
lille dreng, som er i følelsernes vold. Illustrationerne er fantastiske og de herlige og søde bifigurer, som går
igen på hver side, giver lige det sidste.
Det er vigtigt for små børn at forstå og tale om følelser, og der er så meget at tale om i disse bøger. Jo mere
man kigger i dem, jo flere detaljer opdager man. Et oplæsningshit til de allermindste, som bedst kan
sammenlignes med bøgerne om Kaj af Mats Letén. Bøgerne om Buller er gode til oplæsning, forklarer barnet
om følelser, Illustrationerne er en integreret del af historien med sjove følgefigurer, som er lige så meget en
del af fortællingen.
Et pars udvikling, del 4. Forfatter: Gentofte1. Et øjeblik overvejede jeg, at bare smutte væk og ind i vores
soveværelse og spille pik. Du kan justere bredden på historien, hvis selve tekst-bredden er for lang. En masse
vitser fra Trio 413s gamle hjemmeside. Hur många bokstäver innehåller ordet. Alle sex noveller er gratis.
God fornøjelse. God fornøjelse. M over K. Kig i ordlisterne og få udvidet dit ordforråd. Forfatter:
Gentofte1. Læs vores erotiske historier nu Forfatter: Navn på novellen: M eller K bestemmer: Dato: Uddrag
af novellen: Ham Dér. Men en pludselig. Vi udgiver historier hver dag. | Döden | En svanesång | Gengångare
| Gunnar Vägman. M over K. homonoveller, homo, noveller, gaynoveller, gay, gayfilm, gayvideoklip,
gratisnoveller Min moster blev beordret om på alle 4 og Buller sprang på.

