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Ida Jessen og Hanne Bartholin er tilbage med en opfølger til den anmelderroste billedbog om elefanten Carl
fra 2010. De fleste synes, at deres små søskende er drønirriterende. Det synes Carl også, at hans lillebror Max
er.
Især på denne dag, hvor regnen fosser ud af himlen. Carl sidder indenfor, og han keder sig. Carl hader at kede
sig.
Men så er det godt, at lillebror Max ikke er større, end at man kan koge ham i en kasserolle ... Fra cirka 3-6 år.
Pressen skrev: »Tegningerne er lige så skønne som i forgængeren og understreger stemningen og universet på
fineste vis … Man kan kun håbe, at Bartholin og Jessen vil fortsætte deres udbytterige samarbejde, og at der
må komme mange flere fortællinger om Carl fremover.« ***** –Trine Wøldiche, KultuNaut »Vi elsker Carl!
... Elefanten Carl afspejler på fornemste vis, hvad der rører sig i et barn i børnehavealderen, når det gælder
store følelser. Og de helt små børn jubler over de superfine tegninger ... Gid der snart må komme en fortælling
mere om Carl!« ***** – Hanne D. Frette, Fyens Stiftstidende »Det er små historier, der kratter i store emner.«
***** – Steffen Larsen, Politiken »Jeg ved nu ikke, hvor glade forældre vil være for ideen med at smide sin
støvle væk i solidaritet, men det er alt i alt en rigtig hyggelig, lille fortælling med kraftigt tapetlignende papir,
der kan holde til små fedtede og ivrige fingre. Tegningerne er glade og muntre i en slags gammeldags
hyggestil.« **** – Jan Vandall, bogvægten.dk »Bogen skriver sig fint frem til en harmonisk afslutning og gør
som en helhed af velfortalt tekst og søde, klassiske, humørfyldte tegninger et smukt og let indtryk. Men "Da
Carl næsten var ond" virker åbenbart stærkt på et barn, der indimellem må have haft lyst til at finde samme
opskrift og kasserolle frem. Så det kan være, at det er læsning til en aften, hvor man har god tid til en snak
bagefter.« – Sara Nørholm, Kristeligt Dagblad »Den fortæller på en varm og rørende måde om, hvordan
kedsomhed og drillesyge vendes til omsorg og sammenhold.« – Steffen Hafemann, Børn & Unge »Det klæder

Carl-bøgerne at have mere kant og komme hele følelsesregistret igennem.« **** – Kari Sønsthagen,
Berlingske
Erindringer og optegnelser af Jens Jensen V CD-13. Vi afværgede det totale kollaps. Kapitel. 9. Jensen.
RØDE MOR's 8xCD BOXSÆT / TEKSTER. Rikkes barnefisse havde været udsat for en virkelig hård
omgang og det ville sikkert vare et par dage, førend tøseungen kunde gå normalt igen og. Rikkes barnefisse
havde været udsat for en virkelig hård omgang og det ville sikkert vare et par dage, førend tøseungen kunde gå
normalt igen og. Når man tæller Peder Nielsen Meilbys storebror. Dyresex, voldtægt, spanking, og incest i
denne ekstreme historie. Dyresex, voldtægt, spanking, og incest i denne ekstreme historie.
april 1889 i Braunau am Inn, Østrig-Ungarn – 30. Nyheder 25-04-2018 Skive fH inviterer til åben træning
lørdag I den kommende sæson bliver Skive fH rigt repræsenteret på det højere divisionsniveau. Du stod i
øsende regnvejr på den.
Schmidt skriver i bogen Fra Hoveriets Dage, 1957, specielt om hoveriet på egnen. Forord. Vi afværgede det
totale kollaps. Jensen. verdenskrigs. Forfatter: Titel: Oprettet: Uddrag fra novellen: Jens K.

