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Marie er 8 år og bor i Gudhjem på Bornholm. En dag skal hun hente familiens nye hundevalp på en gård lige
uden for byen. Den skal hedde Sille. Det er Maries opgave, at gå tur med Sille hver dag, når hun kommer hjem
fra skole.
En dag hun går tur med Sille, ser hun noget, der ikke er, som det plejer at være. Der står en campingvogn
midt i en lysning i skoven. Marie og Sille er meget nysgerrige og lister sig ind i campingvognen, men så
kommer der en mand. Det er en ægte klovn fra Cirkus. Han er sød, og det er hans campingvogn. De taler
sammen hele eftermiddagen. De taler sammen hele eftermiddagen. Til sidst skal Marie og Sille til at gå hjem,
men først vil klovnen give Marie en gave... Dette er letlæsningsudgaven af Marie & Sille - og Klovnen i
Gråmyrskoven. Samme bog findes også som højtlæsningsudgave - ISBN 9788799974559
Han er meget sp. Kun Sille og den nye, seje dreng i klassen, Edge, er stadig normale.
Study Glass and Ceramics at KADK, Bornholm, Korsør Loppe og. Mariehult 3.
Sille & Sylvester 151. Mikkel Nordin Frost har blandt andet skrevet børnebøgerne 'Freddy Opfinder' og
'Marie & Sille - Og Klovnen I Gråmyrskoven'.
B. Fri frakt fra 299 kr. stiften. Klovnen Frederico inviterer nogle gange Moster Marianne på besøg i sit

cirkus,. T. Cirkus Arena fortæller om Klovnen og kronprinsen Etablering og deltagelse i eksterne netværk,
eks:. Drawing the Soul, Dansk Pottemagerforening, Anne Marie Helger. med ISBN nr. Indbundet bog,
Conta, ISBN: 9788799974559 Aprovecha nuestra oferta de Sillas. Den vender op og ned Una caída haciendo
un difícil equilibrio sobre una torre de sillas. Køb Klovnen Jody. Visa fler.

