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Det Store Vand - Heksens Forbandelse & Kongebørnenes Landflygtighed er en ny poetisk børnebog, der
handler om en Kongelig egernfamilie, som lever i fred og fordragelighed, men som pludselig trues, fordi Tyve
har været på spil samtidig med, at den onde Heks og hendes mørke hær ønsker at herske over land og by.
Egernene må både udvise mod og sammenhold for at stå i mod de mørke kræfter og passe på det, de har kært.
Bogen egner sig både til frilæsning for større børn og oplæsning for de lidt yngre.
Det Store Vand - Heksens Forbandelse & Kongebørnenes Landflygtighed efterfølger børnelæge
Jens-Christian Holm`s debut børnebog Det lille Egern. Pressen skrev om Det lille Egern; For at sætte trumf på
illustrerer forfatteren selv med en række store 'barnlige' akvarelbilleder. De går også stik imod tidsånden ved
at være fuldt korrekte i såvel farvevalg som figurtegning. Så de står sig egentlig godt til historiens renfærdige
og venlige tone. En bog som Det lille Egern kunne være udkommet for hundrede år siden. Og mon ikke den
også kan udkomme (igen) om hundrede år? - Steffen Larsen Politiken Kærligheden overvinder alt (...) Ved at
bruge en egernfamilie som metafor forklares i børnehøjde grundvilkårene for et menneskes liv. Man fødes,
vokser op, flytter hjemmefra, stifter familie - og dør. Sådan er det (...) Sine steder kan bogen sammenlignes
med Antoine de Saint-Exupérys bog Den lille prins, mens andre passager er mere Peter Plys-agtige. - Esther
Ahlstrøm, Bornholms Tidende

Hvad er det, der er så interessant ved vand, og hvorfor bliver vi ved med at undersøge vand og fortælle
historier om det. Læs mere her. Ved du, hvor rent dit vand er.
P.
Vand er en kemisk forbindelse, der er flydende ved stuetemperatur og under standardtryk. Ved du, hvor rent
dit vand er. 00 i Aaparken fra nr. Det har den kemiske formel H 2 O, hvilket betyder, at ét vandmolekyle er
sammensat af to hydrogenatomer og ét oxygenatom. Store Mosse Nationalpark er Sydsveriges største
sammenhængende moseområde. 13. Tegn det perfekte badeværelse, der opfylder alle dine ønsker. Ønsker du
at få finanseret dit køb hos sundt-vand… Det lille Apotek tilbyder klassikere efter originale opskrifter. De
senere års mange tilfælde af kortvarig, kraftig regn (skybrud) har medført mange vandskader som følge af
utilstrækkelig effektiv afledning af tagvand. ca. 30/4 2018 fra kl. ca. Læs mere her. De store og rummelige
udespa produceret i USA.
Og det uanset, om det er enkelt dag i skoven for at kigge på fugle, vandreturen på fjeldet, søndagsturen i
kajakken eller iført sine waders på jagt efter kystens havørreder.
Ønsker du at få finanseret dit køb hos sundt-vand… Det lille Apotek tilbyder klassikere efter originale
opskrifter. 5-43 og 18-80. Vi sender nyhedsbreve ud 3 - 4 gange årligt med historier og produktnyheder fra
vores verden. Global husdyrproduktion.

