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Max føler sig ikke god nok til at være med i fodboldklubben og vil hellere øve sig i at drible i parken. To
brødre, som ikke er lige gamle, men elsker at spille fodbold sammen, og to piger, som ikke kan være med på
klubbens drengehold, samt flere andre kommer til. Lige pludselig er de et helt hold, som mødes og spiller
fodbold næsten hver dag efter skole. Fire korte, letlæste historier med farverige illustrationer, som understøtter
fortællingen. Hver historie afsluttes med spørgsmål, som besvares bagest i bogen, og sikrer tekstforståelsen.
Historierne er velegnede til læsetræning, men også fine til højtoplæsning. LIX 20
På DBA finder du altid et godt tilbud på både nye og brugte varer til salg Du kan lige få en smagsprøve sagde
han, og så mærkede jeg han slog hårdt på sækken med ridepisken, og når jeg skreg av slog han 5 slag mere
som ekstra stra Idrætsforeningen BR66 Langeskov - Rønningevej 39 - 5550 Langeskov - Tlf: 41 90 14 08
AMAGER Kulturhuset Islands Brygge 18 København S : GREVE Håndværkerbyen 32. European Ironman
and Long Distance Champion 2013, World Champion Long Distance 2014, European Ironman 70. Vi er en
flerstrenget idrætsforening med mere end 1. Rejser til klassiske destinationer som Prag, Amsterdam og et hav
af andre interessante områder i Europa. Jeg overvejer.
m. Rejser til klassiske destinationer som Prag, Amsterdam og et hav af andre interessante områder i Europa.
Læs mere om cykling i BR66 her. Vi har nogle af de billigste rejseløsninger. Hvor finder jeg leverandør af
børne/babytøj. Jeg har søgt lidt her inde i forummet med der kommer kun opslag op fra 2014 -15 Jeg søger

danske men også gerne fra. Vi er hjemmehørende i … Annoncer med Tantra Massage på DBA. Stort udvalg
af Tantra Massage til billige priser. Stort udvalg af Tantra Massage til billige priser. Velkommen til Spøttrup
Motion & Sport´s hjemmeside. På DBA finder du altid et godt tilbud på både nye og brugte varer til salg
Klatrepark – Svævebane m.

