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En slags malebog til børn og barnlige sjæle, hvor det ikke nødvendigvis gælder om at male inden for
stregerne! Chris Riddells kreative tegnekalender udfordrer fantasien hos både børn og voksne - mal, tegn og
skriv sammen med en af verdens allerbedste illustratorer, og få din helt personlige kalender som resultat.
Du skal fx tegne din yndlingskage, skrive et postkort i vrede versaler eller tegne et familiemedlem blive
angrebet af et husholdningsprodukt! Eller du skal farvelægge nogle af Riddells fantastiske illustrationer,
hjælpe ham med at tegne dem færdig - eller skrive starten på en historie, som en af hans tegninger lægger op
til. 365 muligheder for at udfolde din kreativitet! Tegn, mal eller skriv: Der er en kreativ opgave til hver dato i
året. Hvilket år, du bruger kalenderen, er ligegyldigt, for datoerne har ikke ugedage. Pressen skriver: »Nogle
gange er der ting, som sker for os, som gør det svært at komme igennem dagene.
Andre dage flyver afsted, fordi vi ikke kan stoppe med at smile, takket være dem vi er sammen med […]
Chris Riddell har med En krusedulle om dagen skabt en lidt sjovere hverdag for os.
Rent faktisk gør han hele vores år sjovere, da det kreative krusedulle-eventyr starter 1. januar og slutter 31.
december […] Man føler sig nysgerrig og eventyrlysten, når man griber tuschen og kaster sig over Chris
Riddells bog.« – Eva, Bookeater »Chris Riddell er sådan en virkelig dygtig illustrator. Jeg elsker hans stil, der

både er sjov, skør, finurlig, eventyrlig og forunderlig på en og samme tid […] MEN jeg kan ikke tegne. Altså
virkelig ikke tegne. Men jeg kan da lave kruseduller. Og mine kruseduller vil komme i et virkelig godt selskab
i den her bog […] For hold da op sikke de illustrationer dog kan sætte fantasien i gang.
Det er jo lige til at blive inspireret af.« – Karin Hald, Skrivepulten
1688 Nye Matrikel, men navnene er fra ca. For at oplevelsen bliver så god som mulig så gælder det om at
have det helt rigtige krus eller den rigtige kop. Jeg surfede faktisk bare lidt i et forsøg på at finde en god
opskrift på blomkålsris som jeg havde hørt om, og … Carl-Johan Forssén Ehrlin • Sydney Hanson
LUKSUSUDGAVE - Traktoren der så gerne ville sove - en ny bog der kan få dit barn til at falde i søvn Nogle
årstal har faste betydninger: 1664 Den første Matrikel, med tilføjede senere navne 1683 Markbogen.
Super flot layout.
Super flot layout. Omsigts casesamling består af tænkevækkende arbejdssituationer fra danske
velfærdsinstitutioner. Super flot layout. Super flot layout. Det var egentlig meget tilfældigt at jeg endte på
din blog her midt i en kedelig gang opgaveskrivning. 1688 Nye Matrikel, men navnene er fra ca. 1688 Nye
Matrikel, men navnene er fra ca. Det var egentlig meget tilfældigt at jeg endte på din blog her midt i en
kedelig gang opgaveskrivning. Super flot layout. Jeg surfede faktisk bare lidt i et forsøg på at finde en god
opskrift på blomkålsris som jeg havde hørt om, og … Carl-Johan Forssén Ehrlin • Sydney Hanson
LUKSUSUDGAVE - Traktoren der så gerne ville sove - en ny bog der kan få dit barn til at falde i søvn Nogle
årstal har faste betydninger: 1664 Den første Matrikel, med tilføjede senere navne 1683 Markbogen. For at
oplevelsen bliver så god som mulig så gælder det om at have det helt rigtige krus eller den rigtige kop. 1688
Nye Matrikel, men navnene er fra ca. Jeg surfede faktisk bare lidt i et forsøg på at finde en god opskrift på
blomkålsris som jeg havde hørt om, og … Carl-Johan Forssén Ehrlin • Sydney Hanson LUKSUSUDGAVE Traktoren der så gerne ville sove - en ny bog der kan få dit barn til at falde i søvn Nogle årstal har faste
betydninger: 1664 Den første Matrikel, med tilføjede senere navne 1683 Markbogen. For at oplevelsen bliver
så god som mulig så gælder det om at have det helt rigtige krus eller den rigtige kop.

