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I Mig og min familie. Store flyttedag fortsætter Anja Hitz sin varme fortælling om enebarnet Rose og hendes
store, skøre sammenbragte familie. Rose og hendes mor flytter ind hos Frank og hans fem børn, og det kræver
både oprydning og ombygning, velvillighed, kompromisser og humor at få alle familiens medlemmer og en
bortkommet hund til at finde sig til rette under samme tag. Mig og min familie. Store flyttedag er andet bind i
serien om Rose. En sjov, uhøjtidelig og kærlig fortælling om familier i forandring. Bogen er gennemillustreret
i farver af Kirsten Raagaard. Pressen skriver: »Uanset om man som læser kan genkende situationen eller ej, er
det ikke svært at forstå, hvorfor det kan være både spændende, sjovt og svært at lave en ny familie.« –
Frederikke Winther, Weekendavisen »Hverdagen i papfamilien her er for en gangs skyld hverken tung,
konfliktfyldt eller trist, det er en munter og medlevende fortælling om ombygning, opbygning og oprydning i
såvel familien som i huset.« – Bodil Christensen, Nordjyske
En skønsmæssigt syv meter lang pukkelhval er strandet på Thy-kysten. Jeg hedder Heidi, årgang ´76, bor i
det midtjyske med min kæreste og to prinsesser fra ´97 og ´09. April, Så kom der et nyt forårskuld 5 skønne
killinger.
6. Mig og Maya Kære læser. Første pukkelhvalstranding i Danmark - 110 år. Den digitale model kan bedst
beskrives som en slags ’Spotify’ for skuespil og musicals – en platform med fri adgang til manuskripter,

musik og … Claus Dalby fortæller om sin egen have, om spændende haver i ind- og udland, om bøger,
arrangementer og meget mere. 6.
Velkommen på min blog. Vi udlejer skuespil og musicals. Dansk Teaterforlag er Danmarks største
teaterforlag for amatører.
Første pukkelhvalstranding i Danmark - 110 år. Nyt kuld fra 22. NU 1 TILBAGE. Jeg hedder Heidi, årgang
´76, bor i det midtjyske med min kæreste og to prinsesser fra ´97 og ´09. Nyt kuld fra 22. Velkommen på min
blog. Vi udlejer skuespil og musicals. og det gjorde at jeg havde svært ved ikke at være våd hele tiden og.

