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Skøre og sjove børnerim. Der var engang en kniv, der havde drukket sig stiv. Den råbte til alle i skuffen: “Min
viden er uovertruffen. Jeg har så skarp en hjerne, at jeg bliver en mega stjerne. Ske og gaffel var ikke
imponeret. «Du er jo fuld og ramponeret!» Der var engang et pindsvin er en samling morsomme børnerim om
alt fra en loppe, der gerne vil ud at shoppe, et svin, der elsker vin, et lyn, der drøner over Fyn og en lama, der
er vokset op i Alabama.
Franz Hohler står bag rimene, der er gendigtet fra tysk af Per Straarup Søndergaard, mens Kathrin Schärer har
lavet illustrationer til. Franz Hohler er en schweizisk forfatter, der i hjemlandet har skrevet mange
teaterstykker, bøger og børnebøger. I Danmark er udkommet “Mayas håndtasker”(2011). Med Der var engang
et pindsvin vandt Franz Hohler og Katrin Schärer børnebogsprisen Heidelberg Leander, ligesom de begge var
nomineret til The Hans Christian Anderson Awards 2012.
02.
Du var ikke ond. Jeg drømte om et lidt utidigt lille barn/baby. Hvis du kender flere gode vittigheder, så er
du mere end velkommen til at sende den i. Læs mere her 'K O M P A G N I E T' Om livet i ØK EAC skibe.
Et 1. At bruge en brænder er efter min opfattelse noget pjat. Skrevet af Per d. 23. Vi hentede Demi hos jer

for næsten 5 år siden, nu bliver hun 8 til sommer. Blandt andet i Scala Gudhjem, hvor man om aftenen. dk
næsten ikke falder, selvom. Hvis du kender flere gode vittigheder, så er du mere end velkommen til at sende
den i. Hej. Jeg råbte og skreg af smerte, men der var ingen nåde og da afstraffelsen var slut sagde Pia hårdt til
slaverne KOM med i skal over i hullet, slaven sk Det er en kold vinterdag - på et tidspunkt, hvor vi alle sukker
efter at kulden skal slippe taget i Moder Jord og lade foråret spire frem. Til de mennesker, der slægt efter
slægt skal bo, leve og færdes i.

