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Tag med Bamse Bjørn på eventyr! Tag med Bamse Bjørn med ud og sejle på et rigtigt piratskib. Piratskib
tager dig med Bamse Bjørn ud på de store have på jagt efter en stor skat. I Dyrepasser kan du hjælpe Bamse
Bjørn med at passe løverne, pingvinerne og mange flere. Og i Undervandsbåd kommer du dybt ned under
vandet og ser de mange sjove fisk, der lever dernede. Bøgerne er skrevet og illustreret af Benji Davies. Davies
står bag en lang række billedbøger, men også animerede kortfilm, reklamer og meget mere.
Hans bøger er udgivet på mange forskellige sprog rundt omkring i verden. Illustrationerne er søde og
detaljerede og fyldt med sjove overraskelser. Alle fire bøger har masser af effekter, der kan drejes, skubbes og
trækkes – perfekt til små poter.
Åby kan bagermester Carsten Mathiessen nu føje en flot titel til cv Fornylig skrev Politiken: 'Uforskammet
god burger' og 'Jagger er sådan en burgerbar, man ellers kun kan drømme om' og gav 'Jagger Fast Food' seks
hjerter af seks mulige. Nærmeste forhandler anvises på info@magni. Løb op og ned ad trappe – en gang
mere for hver træningsgang. Magni forhandler legetøj til forhandlere, institutioner og virksomheder. Alcudia
er børnefamiliernes paradis på Mallorca. B2B - Kun salg til forhandlere. Løb en (kort) tur i nabolaget lav evt.
Sydfyns Trælegetøj, skaber gedigent og æstetisk smukt legetøj, der appellerer til børns fantasi Giver ordet
skibsrom også dig associationer til en Jack Sparrow-agtig type, der slingrer ned ad dækket på et ægte piratskib
i det caribiske farvand. Intet salg til private. Smart lille væv til børn, der elsker at lege med garn og kan lide
at lave deres egne ting selv. almindelige opvarmningsøvelser undervejs. Smart lille væv til børn, der elsker at
lege med garn og kan lide at lave deres egne ting selv. Gør dig klar til det helt store sus, for nu går det ned ad
på vores mest fantastiske vandrutsjebaner.

Nærmeste forhandler anvises på info@magni. Løb en (kort) tur i nabolaget lav evt. Se det store udvalg &
gode priser online. Mange af religionens dogmer har en lighed med almindeligt fremsatte argumenter fra
tilhængerne af intelligent design-teorien: Fregatten er opkaldt efter den katolske helgen Sankt Georg eller
Sankt Jørgen (ca. Nærmeste forhandler anvises på info@magni. Lad Jer inspirere af det farverige Caribien og
tilsæt nogle rå piratrekvisitter. B2B - Kun salg til forhandlere.

