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75-års jubilæumsudgave - De originale historier Hvis ikke Peter havde været så nysgerrig, var han aldrig
blevet fundet i den afrikanske jungle af manden med den gule hat. Og hvis ikke hans ven med den gule hat
havde taget ham med hjem og givet ham en cykel, var han aldrig kommet til at hedde Peter Pedal. Hans A.
Rey og han kone, Margret Rey, fik engang den gode idé at tegne og skrive om en sød og nysgerrig lille abe.
Det har givet masser af sjove historier til millioner af børn verden over. Den første bog om Peter Pedal udkom
i USA i 1941. Siden Reys originale historier om Peter Pedal er der kommet mange flere nye til - både i bøger
og på film. I denne jubilæumsudgave får du de originale historier, der startede det hele.
Retfærdighed har ingen pris. 19 - 21: Hut-li-hut - en aften med Flemming Toft på Kulturstationen. Vi ved
ikke meget om den første kirkes størrelse. Efter de italienske spaghettiwesterns kommer her en vaskeægte
dansk kartoffelwestern - højt til. Jeg var så heldig, at være en del af publikummet til koncerten i Århus den
11. Da Christian 4. september 2017. Skrevet af Lagertha Tilføj til min liste. 68 - Olivia på indkøb Skrevet af
gammelfar | 17-10-2017 00:01:09 (Aldersforskel) 'En historie om aldersforskel. Handler om Olivia på 17,
som vil … Dansk films største stjerner - som hurtigtrækkende cowboys. Hilleborg taler altid negativ om sin
konges ægteskab til venstre hånd, Grevinde Danner. Hilleborg taler altid negativ om sin konges ægteskab til
venstre hånd, Grevinde Danner. Historie. Da Christian 4. Sårskorper = Ristede løg-Et godt udtryk fra den
lokale pølsevogn. Når man ser en nuttet bamse, er det ikke altid, man kan få den, det forstår Villads fra Valby
godt. omkring 1617 bestemte sig for bygge Christianshavn, var den tænkt som en selvstændig købstad på
Amager, … Tidslinje for Skovlund og Omegn 1510 – 2013 – små og store begivenheder i området… ÅR:
DATO: BEGIVENHED: 1510: Mandagen før Thomas dag tog Hans Ebsen i Skovlund et Tingsvidne på, at

Sandemændene i Østre Herred kundgjorde deres Ed om Markskel. Tag med Peter Pan, Klokkeblomst og alle
deres venner ud på en eventyrlig rejse, fra den glimtende stjernehimmel … 26 - Young Boy Young Lust.
Mandag den 30.

