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E-bogen handler om Frederik d. 6. og fortællingen udfoldes gennem: Tekst, indtaling og animationsfilm på
hver side. Da Frederik skal til sit første statsmøde som 16-årig, tager han magten ved et kup. I Europa er der
krig og englænderne vil have fat i Frederiks store flåde. Så Frederik kommer i krig med englænderne, som
bomber København i fire dage. Til sidst må Frederik overgive sig, men fordi Frederik har holdt med Napoleon
under krigen, mister han Norge og kongeriget bliver meget lille.
Her burde du kunne finde dit livs ønskedrøm, og ellers er der jo en dejlig søgefunktion. DEN LILLE
DRAGE 2 - DEN FORSVUNDNE MOR af Emil Blichfeldt Bogen er lix 11 – letlæsning for 7 år og opefter.
Hop i tøfler og kåbe som hysteriske kvinder og andre svenskere har gjort det i 300 år. Dansk Teaterforlag er
Danmarks største teaterforlag for amatører. 000 med billeder. Spanische Windtorte – spansk luftkage – er et
uhyre af en marengsdessert. Så er den her. Hop i tøfler og kåbe som hysteriske kvinder og andre svenskere
har gjort det i 300 år. 19 - 21: Hut-li-hut - en aften med Flemming Toft på Kulturstationen. Først skal det slås
fast… dette ER de OFFICIELLE røvhul-regler, og der har ALDRIG eksisteret andre. En fortælling om et
journalistliv på farten. Mandag den 30. 19 - 21: Hut-li-hut - en aften med Flemming Toft på Kulturstationen.
Napoleonskrigene (1804-15) var en række af krige mellem Frankrig og skiftende alliancer på den ene side og
England med skiftevis Østrig, Preussen og Rusland på. En komplet liste over alle vores varer. De officielle
Røvhul-regler. Alt hvad vi har.
Verdens bedste chokoladekage. Først skal det slås fast… dette ER de OFFICIELLE røvhul-regler, og der har

ALDRIG eksisteret andre. De officielle Røvhul-regler.
Gustav Winckler er også med som en biperson i kraft af.

