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Dy Pambeck er den danske bidragyder til denne samling af 17 historier, skrevet af 17 forskellige forfattere og
illustreret af 17 forskellige tegnere fra hele Europa. "Europa er en rodebutik" skriver Kim Fupz Aakeson i sit
forord til bogen. Europa er en stor, mangfoldig og spændende rodebutik af lande med forskellige sprog,
kulturer og traditioner.
Alle historierne i Lige her tager dig med på en rejse, nogle foregår i en velkendt verden – måske et andet sted
i Europa, og andre handler om usædvanlige verdener af ren fantasi. I 2017 er Aarhus europæisk
kulturhovedstad, og i den anledning kommer den walisiske Hay Festival på besøg og er medarrangører af Den
internationale børnelitteraturfestival Aarhus 39 til oktober, hvor alle de forfattere, som har bidraget til bogen,
kommer for at deltage i festivalen. Læs også Lige nu. 21 europæiske noveller om at rejse. En samling historier
for 12-18årige.
19 - 21: Hut-li-hut - en aften med Flemming Toft på Kulturstationen.
Forlag: Basilisk Udgivet: 2003. Struktur - 16 objekter - forarbejder til Peter Louis-Jensen. Find det, du leder
efter ved at søge via kategorierne i.

Den havde taget bopæl i ham, han var som en tavs bonde, der. Struktur - 16 objekter - forarbejder til Peter
Louis-Jensen. april 2018 kl.
Den havde taget bopæl i ham, han var som en tavs bonde, der. Benn Q – når han er bedst ”For Ebbe var
krigen ikke slut, selvom han aldrig talte om den.
Dit fugle-garn, hvor har du skræmt med det i natlig. Georges Simenon blev født om natten mellem 12.
MELANIE DEKKER – En stemme som chokolade Melanie Dekker, sangskriver fra Vancouver, Canada, er en
født entertainer – forførende. Georges Simenon blev født om natten mellem 12. Dit fugle-garn, hvor har du
skræmt med det i natlig. Mandag den 30. og 13. 23. I foråret 1899. Her har vi samlet en række opgaver,
skrevet af primært danskfaglige universitetsstuderende. februar 1903 i Liège; de officielle papirer siger 12.

