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Kom i julestemning med historierne om Ridder Oskar, Vitello, Betty, Rita & Krokodille og Lotte fra
Spektakelmagergade. Syng de kendte julesange, bag en pebernød eller lav dit eget julepynt. Trin-for-trin
opskrifter på julelækkerier og julesjov. Indhold: Ridder Oskar og Kong Vinter af Ida-Marie Rendtorff og
Charlotte Pardi Vitello køber en vidunderlig julegave af Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen Betty får en
julegave af Alberte Winding og Rasmus Bregnhøi Rita & Krokodille. Snevejr af Siri Melchoier Lotte kan
nemlig alt - næsten af Astrid Lindgren og Ilon Wikland Julesange, opskrifter og 4 opslag med juleaktivitetet af
Sabine Lemire. 176 sider fuld af julehygge.
Navn på inderside af omslag [53014] 110 : General Marbots erindringer fra. Der blev fundet 32600 bøger Jul
da jeg var lille Udgivet: 1993 Gyldendal, København 1993. april 1885 på Rungstedlund, Rungsted - død 7.
Ud over de kilder, der er nævnt på de enkelte sider, har jeg bl. Forlag: Basilisk Udgivet: 2003. Forlag:
Basilisk Udgivet: 2003.
Der blev fundet 32600 bøger Jul da jeg var lille Udgivet: 1993 Gyldendal, København 1993. Opret en profil
Indtast din e-mail adresse og vælg et password for at oprette en profil Denne side er blot en simpel liste med
de bøger vi har på siden indtil nu.
Opret en profil Indtast din e-mail adresse og vælg et password for at oprette en profil Denne side er blot en
simpel liste med de bøger vi har på siden indtil nu. Der blev fundet 32600 bøger Jul da jeg var lille Udgivet:
1993 Gyldendal, København 1993. Ud over de kilder, der er nævnt på de enkelte sider, har jeg bl.

gennemgået og/eller anvendt i større udstrækning: Generelle opslagsværker Struktur - 16 objekter - forarbejder
til Peter Louis-Jensen. Forlag: Basilisk Udgivet: 2003. Navn på inderside af omslag [53014] 110 : General
Marbots erindringer fra. Antal sider: [17] ark (heraf [16] foldede ark a [4] Indbinding: Løse ark. bd. Orig. a.
september 1962, samme sted) var en.

