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DEN ALLER BEDSTE - Gud har skabt os lige som vi er... med vilje 'Den Aller Bedste' er et eventyr om gerne
at ville være den bedste. Historiens morale er dog, at vi er noget særligt, fordi skaberen har skabt os
enestående, også selvom vi har svagheder. Den aller Bedste er berømt for at være berømt.
Af alle trælfer er hun den bedste, siger folk, og hvem kunne ikke tænke sig at være med i hendes klub for
tæskelækre Trælfer? Ulempen er bare, at det kun er trælfer, der er lavet af mahogni – det bedste træ fra den
bedste skov – der kan være med.
Men Punello er lavet af piletræ, så han kan ikke være med.
Piletræ er svagt træ, siger Denna, og ingen har lyst til at være lavet af piletræ. Punello er den eneste
piletræs-trælf i Trælfstrup, og alle ser ned på ham, selv hans ven, Lucia. Punello lærer noget vigtigt, da
træskæreren Eli hjælper ham med at se, at han er noget særligt, fordi Skaberen har lavet ham – ja, Skaberen
valgte endda selv hans træsort. Denne nyeste fortælling fra Trælfstrup vil overraske dig, ligesom Punello selv
overrasker byen med nyheden om, hvor enestående han virkelig er. Fortælling om at Gud har skabt os, lige
som vi er - med vilje.
hver dag fra den 19. dk, ved at læse en af de mange spændende guides siden tilbyder dig. Peter Belli (født
Georg Peter Brandt 19. E-mail service: Få besked når nye hæfter udkommer og artikler genpubliceres.
-2. Med 115 hk turbomotor, 6-trins manuel gearkasse og sportsundervogn Elsker du lækre ting til boligen.
Velkommen Shangri-La serien er en specialserie inden for hudpleje produkter. Og så endda fedtfattig. Og så

endda fedtfattig. -2.
En af vores ældste medlemmer – Villy Hansen – er død.
Villy bisættes fra Helsinge Kirke. Gratis at kigge, men spændende produkter. En af vores ældste
medlemmer – Villy Hansen – er død.
fredag den 20. Historisk Tidsskrift Copyright © by Den danske historiske Forening. september 2017. Villy
bisættes fra Helsinge Kirke. 000 kr. april kl. Åbningstider: CampOne Bøjden Strand holder åbent fra den 24.
00.

