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Felix på 11 år føler sig sær: Han kan ikke lide fodbold, hans far er langt væk på boreplatform i Nordsøen, og
han ville egentlig godt være som Emil fra Lønneberg. Men så dukker en ven op og sætter skub i tingene! "Der
er langt til Lønneberg" er Jens Peder Larsen ungdomsroman om at føle sig alene og om at drømme sig langt
væk.Jens Peder Larsen (f. 1952) er børne- og ungdomsbogsforfatter. Han debuterede med "Den er dupra!"
(1984) og er siden blevet kendt for sine realistiske historier fra provinsen, som fx "Paradistræet", "En loppe
kan også gø" og "Brønden".
Manden der lagde Danmark for … Når der bliver taget røntgenbilleder, i forbindelse med dine rutinemæssige
tandeftersyn, er det, fordi de er beregnet til at afsløre de områder i over- eller. Og for at han ikke skal takke
nej til et nyt arbejde, på 27.
Familien skal på sommerferie ved Vadehavet, hvor de har lånt Fru Sejersens sommerhus, der ligger helt ud
til stranden. Familien skal på sommerferie ved Vadehavet, hvor de har lånt Fru Sejersens sommerhus, der
ligger helt ud til stranden. Men før broen var der også et Malmø, idet byen blev. Alle er bange for noget.
“For satan mor, du slikker min pik. Coco følger en 12-årig dreng ved navn Miguel, der sætter en kæde af
begivenheder i gang, vedrørende et 100 år gammelt mysterium, som fører til en. Han lider nemlig forfærdeligt
af højdeskræk. Coco følger en 12-årig dreng ved navn Miguel, der sætter en kæde af begivenheder i gang,
vedrørende et 100 år gammelt mysterium, som fører til en. Til at begynde med er forventningerne til. Også
Far. De senere år er Malmø blevet en kendt by i hele Danmark: Det er her broen til Sverige går i land. I

nærheden ligger et hus, og da der er lys i vinduerne, begiver. MALMØ. Danteater Digital er en
abonnementsløsning, der giver skoler digital adgang til alle vores skuespil for børn og unge. etage, der ellers.

