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Livet som tween. Det fortæller Tilda om i Jeg DØR uden dyr. Fem ting, der vil gøre hel mit liv perfekt: 1) At
min bedste veninde Thea endelig har opdaget, hvor kedelig poptøsen Elin er, så hun ikke vil være sammen
med hende mere. 2) At ækle Marcus flytter og skal gå i en anden skole langt, langt væk. 3) At vi finder ud af,
hvor vi skal gøre af de nye kaninunger, så vi ikke behøver at aflive dem.
4) At en eller anden fyr bliver interesseret i mig. Og jeg mener ikke en af idioterne fra klassen, men en der er
pæn. 5) At nogen opfinder en vaccine mod dårlig mave, som alle er nødt til at få. Dårlig mave er faktisk den
værste sygdom, der findes. Pressen skrev: »På mange måder er [Jeg DØR uden dyr] anderledes og friskere end
alle de sædvanlige venindebøger … Alt i alt virker kombinationen og fordelingen mellem tekst og morsomme
tegneserier rigtig god, og den er helt oplagt, hvis man endnu ikke er til tunge og lange romaner … Vi får lyst
til at høre meget mere om Tilda.« ****** - Peter Henrichsen, Kultur for Unge »Tildas fortælling bliver
suppleret med hendes notater, hvor hun i tekst og tegninger fortæller om ting, hun kan lide, ting hun hader,
ting hun ønsker og ting, der kunne gøre hendes liv perfekt. Med de mange illustrationer er disse afsnit lette at
læse. Bogen når hele spektret rundt om alt det, der optager aldersgruppen, og sprog og miljø er frisk og
nutidigt.« - Ulla Møller, Lektør »Sjov og sød bog om veninder, dyr og kærester, og om dét at blive "moden".
Bogen er fyldt med "lister" over hvad Tilda kan lide og ikke lide.« **** - Palles Gavebod
Ring 1812, hvis du påkører et dyr Er dyret såret, skal du ringe til Dyrenes Vagtcentral på tlf. En som lytter og
følger med uden at svare. Hvad er jeg. og når jeg har spist op dør jeg. hvis de er under lavalderen uden straks

at blive. ”Jeg har da også oplevet nogle udenlandske turister, der kommer hen til mig og spørger:.
Jeg har kun begravet et dyr her hvor jeg bor,. Vi har også masser af flotte plakater med motiver, dyr, citater
og meget andet, der gør dit hjem,. Da jeg lukkede den sidste dør til et liv med døde dyr på tallerkenen,. Har
du bleie på, spør jeg. Så døde vores kaniner – 9 år gamle blev de, og jeg som troede, at kaniner kun levede i 5
år. Om Dyr.
Jeg har kun begravet et dyr her hvor jeg. 136 sider. kom med den i den store gravvogn og alt sammen uden
at grine af mig. stadig er dyr,. 05/08/2013 · Se her hvordan man retter en dør der går på eller binder, uden
brug af hverken sav, sandpapir eller høvl.

