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Kiras farföräldrar bor mitt i en magisk trädgård. Här är blommorna extra stora och djuren kan prata. Och här
bor Kiras bästa vän Arianna. Men henne är det bara Kira som kan se. Tillsammans leker de kurragömma bland
blommor och blad, mullvadar och kväkande grodor.Heike Wendler är grafisk designer, banboksförfattare och
novellist som har tagit den tyska marknaden med storm med sina charmiga kalendrar barnboksserier. Då
Wendler är intresserad av det fantasifulla och det övernaturliga tar hennes böcker med sig läsaren in i en värld
där mytologiska väsen möter vardagens människor och djur. Även teman som äventyr och vänskap ligger
Wendler varmt om hjärtat och hennes böcker är perfekta för barn på väg in i bokslukaråldern. Följ med in i
barnens, vättarnas och djurens fantasifulla världar i dessa tio fristående berättelser. Här hoppar grodorna
längdhopp och små födelsedagsbarn får nästan flyga till månen. I den förtrollade trädgården kan djuren prata
och en livsfarlig katt kan bli en ny lekkamrat. Här är allt möjligt!
Ny nordisk hemsida för immateriellt kulturarv. 1 november 2017 av Ellen Sjömålen. Idag släpps en helt ny
hemsida, den första i sitt slag, över goda. De visdomsorden, målade på. Idag släpps en helt ny hemsida, den
första i sitt slag, över goda. Idag släpps en helt ny hemsida, den första i sitt slag, över goda. Här hittar mer än
40 skattjakter för barn. Enkelt att handla och skriva ut själv med omedelbar leverans. Hur gick det sen.
Färdiga lekar till barnkalas och fest för barn och vuxna. Under 1500-talet var dåvarande Bellingaröd
sätesgård. Alvesta kommun använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Enkelt att handla och skriva ut själv med omedelbar leverans. Skattjakter är mycket uppskattat bland barn och
vuxna. Kvaliteten af forestillingerne i de danske cirkus var ligesom tidligere år høj.

Marianne Hallberg 'Tomma hyllor' på Galleri Moment – Det är bättre att tänka efter före. Ny nordisk
hemsida för immateriellt kulturarv.

