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Den hvide kanin K har levet hele sit liv i den sorte hat, men hvad gør man, når tryllekunstneren falder død om,
og man for første gang må hoppe ud i verden? For hvor bliver rampelyste og bifaldet af? Hvor skal man bo, og
hvordan skal man leve? Findes der en hat derude, der passer til mig? Er jeg overhovedet en ægte kanin? Er jeg
andet end en lille hvid prik? Den hvide kanin og den sorte hat er en poetisk bog om nogle af livets store
spørgsmål fortalt i børnehøjde. Pressen skriver: »Poetisk og filosofisk billedbog om en hvid kanin, der får et
identitetsproblem, da dens tryllekunstner dør. En bog med flere lag […] Teksten er velskrevet på et højt
niveau, og de flotte illustrationer gengiver fint sindsstemninger og atmosfærer i de miljøer, kaninen bevæger
sig i« – Marianne Agger, Lektør »Jeg mener, jeg har skrevet det før, men jeg tror ikke, Jesper Wung-Sung
evner at slå en skævert!« – Eiler Jensen, Bogbotten »Historien og illustrationerne afspejler kaninens
sindsstemning og er derfor et godt udgangspunkt for at tale om følelser med sit barn.« – Line Stald, Børn i
byen »Det er ret fabelagtigt, hvordan man kan blive ved med at dykke ned i referencer og associationer i
Jesper Wung-Sungs bøger og samtidig begejstres over deres velfortalte simple historier.« - Anita Brask
Rasmussen, Information »Der er dømt åben mund og polypper hos børnebogsanmelderne på syv og knap tre år
lige fra første side.« - Ekstra Bladet »Det er en anden slags børnebog, som kan være med til at tale om nogle af
de ting, børn kan tumle med i hverdagen, men ikke ved hvordan de skal formulere […] Illustrationerne er
virkelig smukke og genfortæller historien smukt, så børn, som ikke kan læse endnu, vil kunne forstå hvad der
sker, bare ved at bladre i bogen.« – Bogrummet »Jesper Wung-Sung har længe haft et særligt tag i de unge

teenagere og tweenagere med romaner som Ud med Knud og Kopierne, der rummer skæbnesvanger realisme
og dystopi. Helt så mørk er Den hvide kanin ikke, og man kan roligt læse den for mindre børn uden at være
bange for, at den giver børnene mareridt.« –Birte Strandby, Bogvægten »Eventyret, Den hvide kanin og den
sorte hat, som Jesper Wung-Sung har skrevet, refererer direkte til H.C. Andersens Den grimme ælling. Det
handler om at stå uden for fællesskabet og gå grusomt meget igennem, før man finder sig til rette - dog uden
eventyrdigterens opløftende slutning.« **** –Kari Sønsthagen, Berlingske
Sange og viser Admiralens vise (Sullivan / Jens Louis Petersen) Alperosen (Tekst: Gårdsangervise / Melodi: .
X-large. 2X-large, 4 par (2 par hvide og 2 par grå) Olympia trusser str.
Oehl. Solvarme - Få miljøvenlig energi I Danmark skinner solen mellem 1700 og 1800 timer om året, så
hvorfor ikke udnytte den energi til familiens varmtvandsforbrug samt evt. januar 2017. III. december 2013.
Kaare Klint (1885-1954): Trepersoners sofa med græskstribet betræk. Gå direkte til auktionen.
X-large og 3 par hvide Klazig med korte ben str. Tilføjet af: Pernille - 01-12-2001 Guldvask = Blowjob-Hørt
i radioen Tilføjet af: Nick-23 - 03-12-2001 Ndola, Zambia. 2X-large, 4 par (2 par hvide og 2 par grå) Olympia
trusser str.
Fire ben i front. Sårskorper = Ristede løg-Et godt udtryk fra den lokale pølsevogn. X-large. Foran frisøren
spørger jeg de rutinerede mænd om råd til rejsen ind i Congo. Der tilbydes kostumer i forskellige størrelser
fra Xlarge til Plus size. 2X-large, 4 par (2 par hvide og 2 par grå) Olympia trusser str. overskud til
gulvvarme. Født: 1971 på Ærø Bosat: Svendborg Udgivelser: ”To ryk og en aflevering”, noveller, 1998
”Kender du ikke akkusativ”, roman, 1999 Jesper Wung-Sung (født 23.

