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Lægen ved rigtig mange ting om vores kroppe. Hun ved for eksempel, hvilke sygdomme der findes. Og hun
ved også, hvordan man kan gøre folk raske, hvis de er blevet syge. Feber, smerter, sår, benbrud, medicin og
vaccinationer – lægen kender til det hele. Når lægen undersøger sine patienter, bruger hun sine særlige
lægeinstrumenter. Hun har også lægeinstrumenter, som hjælper patienterne til at blive raske igen, når lægen
har fundet ud af, hvad de fejler. Hvor er det godt, at lægen findes. For så kan hun også hjælpe dig, hvis du
engang bliver syg. Jeg er læge er en spændende og lærerig bog om læger og deres arbejde fortalt i børnehøjde.
Den giver et interessant og underholdende indblik i lægens arbejde og hverdag. For hvad mon hende din læge
egentlig går og laver, når hun er på arbejde? Hvordan gør lægen folk raske, når de er blevet syge, og hvilke
slags læger findes der egentlig? Serien Jeg er … er tegnet og skrevet af den belgiske forfatter Liesbet Slegers,
der i Danmark blandt andet er kendt for bøgerne om Nanna og Noa. I Jeg er …-serien beskrives de forskellige
professioner gennem et enkelt sprog og naive illustrationer i skønne og stærke farver. Børnene præsenteres
både for velkendte detaljer fra lægens arbejdsliv og lærer samtidig noget nyt på informativ og afmystificerende
vis.
Pressefoto. Vi kan ikke give kostråd der er gældende for alle mennesker. Vi kan ikke give kostråd der er
gældende for alle mennesker. Teknikker til at sy, så det giver mindre ardannelse. Fortæl mig hvordan du
holder dit forsæt Jordstråler - et meget kontroversielt emne Opdateret d 30-03-2005 Er Jordstråler eller
vandårer skadelige for ens helbred og gigt - blir man belastet af jordstråler.
Du kan her forny din faste medicin. Kontakt. Foredrag: Gode Liv (her) - Ny energi, bedre fordøjelse, stabilt.
Du kan her forny din faste medicin. Vi kan ikke give kostråd der er gældende for alle mennesker. Heller ikke
den sidste. Klovn er en dansk sitcom om stand-up-komikerne Frank Hvam og Casper Christensens liv. )
Skrøbelige ældre og dårligt gående patienter har mulighed for at få tid hos læge i lokale på 1. Nye Foredrag.
Klovn er en dansk sitcom om stand-up-komikerne Frank Hvam og Casper Christensens liv. Jerk W. Guider

Samtale. Kontakt. Foredrag. Nye Foredrag. Professionel alkoholbehandling og afvænning. ) Skrøbelige
ældre og dårligt gående patienter har mulighed for at få tid hos læge i lokale på 1. Klovn er en dansk sitcom
om stand-up-komikerne Frank Hvam og Casper Christensens liv.

