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I serien om Lasse og Laura udkommer nu en ny bog: Laura får nye sko. “Så, siger ekspedienten. “Lad os se,
hvor store dine fødder er. Laura sætter fødderne ved siden af hinanden på et lille bræt. Ekspedienten flytter
målepinden ned til Lauras fødder. Ja, jeg tænkte det nok, siger mor. Dine fødder er vokset. I Laura får nye sko
er Laura og mor i skobutikken. Laura kan ikke passe sine sko mere. De er blevet for små. Ekspedienten viser
hende en masse forskellige sko, og snart finder Laura et par fine, røde laksko, som hun vil have.
Men de er også for små … Ligegyldigt hvad mor forsøger, vil Laura kun have de røde laksko – lige meget om
hun kan passe dem eller ej. Men kan Laura gå, hoppe og løbe med dem på? Nej. Og Laura indser, at hun må
finde et andet par. En sød og genkendelig historie om at lede efter og prøve nye sko.
For børn fra 2,5 år og op. Den enkle tekst og de indbydende illustrationer er lavet af Pauline Oud, der ud over
bøgerne om Lasse og Laura også står bag bøgerne om Mille og Mulle
S46 Amalie Knudsen - Mor til Ane Kamille Knudsen født 24. Nye sko skal altid imprægneres, også selvom
det ikke regner eller sner. Domina med et varmt temperament. Mølbjerg Sko Ladyen, Lady Laura Trænger
du til dominans. 929 Synes godt om · 14 taler om dette · 105 har været her. Da romanens hovedperson, Juwel
Temper kommer til New York, får hun job som bartender og begynder på et skrivekursus. Mølbjerg Sko
Ladyen, Lady Laura Trænger du til dominans. Imprægneringen beskytter skindet mod fugt og snavs. Dersom
du bruke Sarenza rabattkode får du 15% rabatt på din første bestilling over 800,- kroner. Da romanens
hovedperson, Juwel Temper kommer til New York, får hun job som bartender og begynder på et skrivekursus.
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