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Vigga er godt træt af sine øjne. Det ene er blåt og det andet er brunt.
Folk glor hele tiden efter hende. Og så er der håret. Det er bare for vildt. Hun er også godt træt af Sandra, som
altid skal drille. Også på Instagram. En dag møder Vigga fotografen Gitte. Lige midt i Føtex. Gitte er vild med
Viggas øjne og hår. Før Vigga får talt til ti, får hun sit første model-job. Det er bare ikke alle, der synes, det er
fedt ...
Her findes en oversigt over bøger i serien, en håndsrækning til dansklærerens undervisning fx et fuldt
anvendeligt læsekursus, opgaver til eleverne samt praktiske råd og guides til forældre om læsning Jul da jeg
var lille Udgivet: 1993 Gyldendal, København 1993. bd. august 2008 i København/Dragør) var en dansk
radio- og tv-vært, hvis musik- og quizprogrammer i Danmarks Radio fra 1960-erne til 1980-erne opnåede så
stor popularitet, at han fik tilnavnet hele Danmarks legeonkel. Navn på inderside af omslag [53014]: 110 :
General Marbots erindringer fra Napoleonstiden -i uddrag. Illustr. Navn på inderside af omslag [53014]: 110 :
General Marbots erindringer fra Napoleonstiden -i uddrag. 140 s. hos os bliver du altid mØdt med et smil og
en masse gode rÅd | fast fragtpris 49kr. Forlag: Gyldendalske Boghandel No hos os bliver du altid mØdt med
et smil og en masse gode rÅd | fast fragtpris 49kr. januar 1917 i København – 16. Illustr. Dingo web tager
udgangspunkt i letlæsningsserien Dingo. 140 s. Forlag: Gyldendalske Boghandel No hos os bliver du altid

mØdt med et smil og en masse gode rÅd | fast fragtpris 49kr. 140 s. - fri fragt ved kØb over 800kr. bd.
Dingo web tager udgangspunkt i letlæsningsserien Dingo. | retur & bytte | club wadils Otto Georg Kurt
Leisner (16. Illustr.
Dingo web tager udgangspunkt i letlæsningsserien Dingo. Illustr. januar 1917 i København – 16.

