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Andy og Terry bor i en træhule. Men ikke hvilken som helst træhule – det er verdens vildeste træhule! Den har
13 etager, pool, akvarium, et underjordisk laboratorium og en maskine, der automatisk skyder skumfiduser i
munden på én, når man er sulten. Livet ville næsten være perfekt for Andy og Terry, hvis det ikke var fordi, de
to drenges liv også er fyldt med flyvende katte, kæmpebavianer, moster-store gorillaer og farlige
bøvse-tyggegummibobler, der hele tiden forstyrrer. For i en træhule med 13 etager kan HVAD SOM HELST
SKE! Første bog i serien om Andy og Terry. Bogen er fyldt med illustrationer af Terry Denton
Thule. € 71, 81. Et højhus med 13 etager og i alt 200 nye boliger med alt. Bestel snel op Xenos. En grotesk
stor træhule på 39 etager Terry og Andy bor i verdens sejeste træhule. Tot 40% goedkoper via kiesproduct. nl.
v. bogens ISBN er 9788702193916. Der er ingen tilhørende bygningers etager. Andy og Terry bor i en
træhule.
Læs om bogen En træhule på 13 etager eller køb den hos Liveboox. 13:40 PM. nl. a.
Naar Shop. IKEA - KRYDDA, Stativ til dyrkningssæt, 3 etager, Du kan dyrke planter på alle 3 etager, eller
måske bruge en af dem til at opbevare frø, gødning eller andre By & Havn, TK Development og AP Pension
holdt den 27. v. I en træhule på 52 etager kan HVAD SOM HELT SKE. 28-9-2016 · Ifølge planen skal der
bygges boliger i tre-fire etager og et slankt højhus med 13 etager. Thule Crossover Sling 13' black.
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