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En sommerdag i byen Endelig er det sommer! Kirsebærrene er modne, børnene løber rundt på bare tæer, og
efter en kort byge skinner solen igen. Ny titel i Rotrauts Susannes Berners herligt illustrerede kigge-finde-bogs
serie om den travle by.
I denne fine billedbog med papsider i stort format, gemmer sig mange små historier. Susanne har fødselsdag
og har inviteret sine venner. Hvem er fødselsdagsgæsterne? Futti er stukket af igen, hvor løber den hen? Og
hvor er de forsvundne pingviner og den lille mus, der gemmer sig på hvert opslag? Børn vil elske at følge med
i de forskellige historier og lede efter små detaljer - og jo mere, man kigger, jo flere små optrin dukker op, som
man kan følge gennem bogen. En rigtig charmerende bog, der er sjov at ´læse´ (den indeholder ingen tekst og
kun få ord) for både børn og voksne. Bogen er tegnet af den tyske illustrator Rotraut Susanne Berner, der i
2006 modtog en særpris af den tyske Jugendlitteraturpreis for sine bøger. Hendes kigge-finde-bøger om den
myldrende by er udkommet i 15 lande verden over. I samme serie findes bøgerne En vinterdag i byen, En
forårsdag i byen og En efterårsdag i byen.
Copenhagen (Danish: København
[købm
̩
ˈhɑwˀn] ( listen); Latin: Hafnia) is the capital and most populous city of Denmark. The city has a population of
775,033 (as of January 2018), of whom 613,288 live in the Municipality of Copenhagen and the Copenhagen

urban area has a population of 1,308,893 (as of January 2018). Denne gang af en gammel bekendt, som jeg
har kendt længe, på og uden for Facebook, og været ret tæt på tidligere.
J eg sad på min altan. Her er I garanteret azurblå hav og hvide sandstrande der er en fryd for øjet. Af
Bloggens filmexpert fra Gudhjem Uptown, Jesper Rovsing Olsen: Overtegnede skribent er glad for biografier
om store personligheder, og en af de mest skattede på bogreolen er om Katherine Graham. En helt speciel
medarbejder på det spa-hotel jeg besøgte, tog sig ganske særligt kærligt af mig. Bergstaden Konningsberg og
kongelig sølvverk ble anlagt året etter. Polen har en strategisk vigtig beliggenhed i Europa og landets grænser
er ændret konstant.
I en mindre provinsby ved vandet fandt jeg frem til bymidten og ledte efter en cafe, for at få noget læskende
og selvfølgelig en go' kop kaffe. EN SANG FRA ANDRE SIA Tekst og musikk: Kari Bremnes En sang fra
andre sia av fortvilelse og sorg ska følge dine gate og finne dine torg ska nå dæ med en ømhet Bestil
campingferie til den fantastisk smukke destination, Istrien i Kroatien. Så skete det igen. Jeg blev defriendet
på Facebook eller ”afvennet”, som jeg selv kalder det med mit hjemmeopfundne danske ord. Her er I
garanteret azurblå hav og hvide sandstrande der er en fryd for øjet. Kongsberg ble grunnlagt av kong
Christian IV i 1624 etter at det var blitt funnet sølv der året før. Jeg har gennem flere år boet som udlejer i en
ejendom, der nu er blevet overtaget af Sandy Q og hendes søster, der er to smukke og guddommelige
Dominaer.

