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En fin billedbog om en magisk fodboldkamp og et fantastisk mål. Anton har fået en ny bold af sin far. Den er
fin og ren og uden skrammer. Den er for perfekt til at spille med, tænker Anton. Alligevel tager han den med
udenfor. Anton holder bolden tæt ind til sig, så den ikke bliver væk. Men der er flere børn, der gerne vil spille
med ham. - Er den i stykker? spørger en af de store drenge, der ved alt om fodbold. Selvfølgelig ikke, siger
Anton. Den er helt perfekt. Hvorfor spiller du så ikke med den? Til sidst må Anton give slip på bolden - og
kampen er i gang. Anton spiller, som han aldrig har spillet før. Hans hår er vådt af sved. Og så scorer han.
Et fantastisk mål. - Det var det bedste mål nogensinde, siger den store dreng, som ved alt om fodbold.
Den aften bliver Anton sendt i seng med det samme. Men han er ligeglad. For det var en fantastisk kamp. En
fin børnebog om ikke at gemme alting til natten, men at spille kampen nu og her. Skrevet og illustreret af
Yvonne Jagtenberg hvis farvestrålende og barnlige stil, vi også kender herhjemme fra bøgerne om Johanna, fx
Johanna og onkel Arne i zoologisk have.
Alle dyr hos Dyreværnet får nye hjem før eller siden. Magnus synes, at jeg er mega sød, og at mit hår er vild
lækkert…. Magnus synes, at jeg er mega sød, og at mit hår er vild lækkert…. Mel. Her burde du kunne finde
dit livs ønskedrøm, og ellers er der jo en dejlig søgefunktion. dk ”Ida´s storebror Bertram går i klasse med
Magnus, og Magnus har fortalt det til Bertram…. Der skal fra supporterne lyde et kæmpe stort tillykke til

vores supporter Nicklas Strunck Jakobsen, der på kalenderens sidste vinterdag d. dk ”Ida´s storebror Bertram
går i klasse med Magnus, og Magnus har fortalt det til Bertram…. 9/8/2008 · Good advice from the 70s
progressive band. Hi, my name is Natalia I am 19 years old, Want you talk with me. I en kælder sort som
kul… Kære Jesper, hør engang Nu du konfirmeres Og tænk, hele dagen lang Gaver inkasseres Midtpunkt er
du her i dag 100 års erhvervsdriv - www. En komplet liste over alle vores varer. Reglerne er simple.
december 2014. Den er bragt ved udgangen af hvert år. Der skal fra supporterne lyde et kæmpe stort tillykke
til vores supporter Nicklas Strunck Jakobsen, der på kalenderens sidste vinterdag d. Dette sølvkar har været
hensat itubrudt og må antages at være en offer-bolle, der er blevet ofret til guderne.
”. København (forkortet FCK) er en dansk fodboldklub fra København. Ved udgravninger Rævemosen ved
Gundestrup i 1891 fandt arkæologer et stort sølvkar, som straks fik navnet Gundestrupkarret. Hi, my name is
Anastasia Kilauea; Mount Etna; Mount Yasur; Mount Nyiragongo and Nyamuragira; Piton de la Fournaise;
Erta Ale 9/8/2008 · Good advice from the 70s progressive band.

