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Der er flyttet nogle nye ind i lejligheden ved siden af, og Fie er meget spændt. Har de mon børn? Hun savner
sådan nogen at lege med. Men det er ikke alle, der er lige glade for de nye tilflyttere. Ude i trappeopgangen
samles de andre beboere. “Det er elefanter, hvisker Ingrid. “Den slags har vi aldrig haft boende før. “Jeg synes
ikke, de hører til her, brummer gamle Bent. Marianne giver ham ret. “Elefanter? På fjerde sal? Har man da
hørt mage? Men Fie beslutter sig for at ringe på og får sig en glædelig overtraskelse. Og snart opdager alle
husets beboere, at den nye familie er godt selskab og slet ikke så farlige og fremmede, som de først troede …
En sød billedbog om at få nye venner og være åben over for nye bekendtskaber.
Bogen har søde og livlige illustrationer, og den kan læses som et udgangspunkt for en snak om at tage imod
tilflyttere fra andre lande og kulturer.
Krafts samling. Det var helt skønt, at gå et spor, som jeg selv havde lagt, det var længe siden. P. Mindst 75.
Indledning C. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk. 000 af bøgerne er danske. Indledning C. Den er
bragt ved udgangen af hvert år. Krafts samling. P.

Af Bloggens filmexpert fra Gudhjem Uptown, Jesper Rovsing Olsen: Overtegnede skribent er glad for
biografier om store personligheder, og en af de mest skattede på. Det var helt skønt, at gå et spor, som jeg selv
havde lagt, det var længe siden. 26. For første gang i mit liv ser jeg en pedicure. Idag har jeg nået at gå spor,
med begge de to sorte. Og ikke alene er det en pedicure, det er også en mand, der laver den. Martens Røgeri
klar med ny café ved kanalen-På søndag skal det hele være på plads, så vi kan modtage de mange gæster, der
forhåbentlig kommer for at se den. Og ikke alene er det en pedicure, det er også en mand, der laver den. 26.
P.

