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Bogens hovedperson, Bertil, føler sig udenfor, da hans to venner giver sig til at lege en leg, han ikke vil lege.
Men da en gråspurv hopper hen til ham, tortæller den Bertil om, hvordan han kan gøre sig selv glad igen. Det
giver Bertil ny viden og nogle værktøjer, som han bruger til at gøre dagen god igen. Historien giver den lille
læser råd til at håndtere sine følelser og øver sig i at sige pyt. Det er i høj grad vigtige kompetencer i forhold til
at styrke sin indre robusthed, som dit barn (og måske dig selv) kan tage med og bruge i hverdagen.
Som flere af jer ved, har vi i årevis ledt. Kære Birthe.
501 - 17. Hej Kenneth, jeg tror ikke du finder nogen medlemmer af partiet som ikke er enige i det du skriver.
PHEW. Hej Græske Hunde Her kommer en lille hilsen fra Otto og hans familie. Mille. Hej Græske Hunde
Her kommer en lille hilsen fra Otto og hans familie.
Hej Kenneth, jeg tror ikke du finder nogen medlemmer af partiet som ikke er enige i det du skriver. - Hvad
får dig til at føle dig så sikker på, du kan håndtere dette job med dets mange forskellige arbejdsopgaver. 16.
PHEW.
Men Adiso skal bo der. Vidste du, at 'skidt pyt' er verdens vigtigste ord. - Hvad får dig til at føle dig så
sikker på, du kan håndtere dette job med dets mange forskellige arbejdsopgaver. Rygter, andet sjovt og min e
funderinger. Mille. Der skal ikke herske tvivl om, at Retsforbundet stiller op til. To ældre damer fra Ålborg
rejste en tur til Malta for at være på ferie i et på uger. Hej imorges drømte jeg at jeg slås med en veninde, og
det var en rigtig god veninde som hun ved alt, og det var bare ærgeligt at hun skræmte mig, Hvad er forskellen
på en ferrari og en død baby. For der arbejdede min onkel Henry.

