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VIDSTE DU AT ... • Røde pølser oprindeligt blev farvet, så man kunne se, at de var fra dagen før? • Antabus
blev opfundet af to danske forskere ved et tilfælde? • Utroskab engang blev straffet med enten halshugning
eller drukning? • Danmarks første elektricitetsværk lå i en kælder i Køge? Danmarkshistorien er blevet fortalt
masser af gange – ofte med fokus på konger og dronninger, statsministre, krige og økonomi. Men bag den
store historie gemmer sig masser af små, overraskende fortællinger, som i lige så høj grad har været med til at
skabe Danmark og danskerne. DET VIDSTE DU IKKE OM DANMARK er en fascinerende rejse ind i
historiens krinkelkroge – en række skæve og sjove beretninger om alle de glemte begivenheder, der har været
med til at gøre os til dem, vi er i dag. Bogen indeholder bl.a. kapitler om vejhistorie, kejsersnit, fester,
vindmøller, pølsevogne, idræt, censur, sygdomme, straf, charterrejser og kæledyr, som forhåbentlig vil gøre
dig klogere og endnu mere nysgerrig på danskernes historie.
DET VIDSTE DU IKKE OM DANMARK er danmarkshistorie i øjenhøjde – fortalt levende og med et glimt i
øjet af de to forfattere.
Bogen er rigt illustreret, bl.a. med tegninger og akvareller af Mai-Britt Schultz.
Hvorfor må der ikke være blod på trøjen. Ligeledes vil kautionister efterfølgende skulle betale den del af

gælden, som du ikke får saneret.
Fristende shopping for med over 150 butikker og gratis parkering. 19 års erfaring med
søgemaskineoptimering der virker; En fuldstændig dedikation til din succes – den er nemlig også vores.
Umiddelbart kan jeg ikke komme i tanke om nogle navne, der kunne betyde noget i den retning i søger.
Reaktioner på Trentino, 2015: Reaktioner på sidste års tur: Tak for sidst - det var da bare en perfekt cykeltur,
du der havde planlagt - og fuldført for os. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål,
som vi allerede har modtaget.
Akupunktur (2018) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til akupunktur (dækkes i Danmark).
Det er der behov for. Og så er det helt ufarligt. Fotoudstillingen kan vises frem på lokale biblioteker. Fast
ejendom og gældssanering. Hvis man husker i gamle dage, hvor. Akupunktur (2018) Nedenfor kan du se en
oversigt over tilskud i kroner til akupunktur (dækkes i Danmark). Puch Danmark eksisterer desværre ikke
mere; men. Professor ved Rigshospitalet Marianne Juhler forklarer. Ordet er svært at udtale, men
sygdommen er ikke så svær at forstå, når man først har hørt Marianne. Spørgsmål og svar: Her kan du læse
udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Hos Modstrøm kan du få et mindre energiforbrug.
Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget.
Hvis man kikke på alle mulig forskellige undersøgelser der er gjort indenfor rygning og de skadelige
virkninger det har haft. Vidste du, at Det Kgl. Hvorfor må der ikke være blod på trøjen.

