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En fin billedbog om en magisk fodboldkamp og et fantastisk mål.
Anton har fået en ny bold af sin far. Den er fin og ren og uden skrammer. Den er for perfekt til at spille med,
tænker Anton. Alligevel tager han den med udenfor. Anton holder bolden tæt ind til sig, så den ikke bliver
væk. Men der er flere børn, der gerne vil spille med ham. - Er den i stykker? spørger en af de store drenge, der
ved alt om fodbold.
Selvfølgelig ikke, siger Anton. Den er helt perfekt. Hvorfor spiller du så ikke med den? Til sidst må Anton
give slip på bolden - og kampen er i gang. Anton spiller, som han aldrig har spillet før. Hans hår er vådt af
sved. Og så scorer han.
Et fantastisk mål. - Det var det bedste mål nogensinde, siger den store dreng, som ved alt om fodbold. Den
aften bliver Anton sendt i seng med det samme. Men han er ligeglad. For det var en fantastisk kamp. En fin
børnebog om ikke at gemme alting til natten, men at spille kampen nu og her. Skrevet og illustreret af Yvonne
Jagtenberg hvis farvestrålende og barnlige stil, vi også kender herhjemme fra bøgerne om Johanna, fx Johanna
og onkel Arne i zoologisk have.
Alt hvad vi har. Starter, (Jeg) giver et emne, som den næste skal freestyle hen over - og giver det næste emne,

som den næste i tråden skal freestyle over osv.
Ved udgravninger Rævemosen ved Gundestrup i 1891 fandt arkæologer et stort sølvkar, som straks fik
navnet Gundestrupkarret. ”. Du finder link til tidligere års nyheder nederst på nyhedssiden. Dette sølvkar har
været hensat itubrudt og må antages at være en offer-bolle, der er blevet ofret til guderne. Alle kan frit benytte
sig af - og bidrage til - samlingen. ”. Unless you’re one of the Apollo astronauts, you’ve lived your entire life
within a few hundred kilometers of the surface of the Earth. ”. Her kan du se, hvilke dyr der allerede er flyttet
ud til deres nye familier og læse deres hyggelige hilsner. Look around you. 29. spottrup-lokalhistorisk-arkiv.
juli 1992 som en overbygning af Europas ældste ikke-engelske klub KB af 1876 og … Nyheder fra 2014. Her
burde du kunne finde dit livs ønskedrøm, og ellers er der jo en dejlig søgefunktion. Ved udgravninger
Rævemosen ved Gundestrup i 1891 fandt arkæologer et stort sølvkar, som straks fik navnet Gundestrupkarret.
Mel.

