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Gunvald er en fabelagtig fortæller og hans brødre elsker at lege med i de dramatiske lege, han skaber med sine
spændende historier.
Men da to gangster-agtige mænd dukker op i haven og hævder, at de kender hans far fra krigens tid, begynder
virkeligheden at ligne fantasien i uhyggelig grad. Pludselig handler det om våben og guld, og på under ét døgn
forvandles Gunvalds hjem fra en sommeridyl til et eksplosivt og farligt mysterium. Den bange dreng er første
bog i serien ‘De Wille Drenge’; en planlagt serie på seks bind om en række drenge der, ved hjælp af et skjult
rum i en lejlighed tæt på Rundetårn, kan rejse på kryds og tværs i tid og rum – fra urtiden til en fjern fremtid.
Men drengene forfølges af en gruppe grådige mænd, som vil have fingre i naziskatte og inka-guld. Der er
tidsrejse, spænding og mystik i denne pudsige og skæve historie… en usædvanlig, original og relevant historie
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Jeg er så småt begyndt og har meget 'på bedding', men der er jo meget der skal passes, så det er ikke altid, man
har den tid der skal til. Al-Sisi fremstod som den stille dreng fra basaren, indtil han blev en brutal farao
Antboy er en dansk familiefilm fra 2013. Casper Christensen afslører: Det sker der i den nye sæson af Klovn

At finde den forsvundne britiske pige Madeleine McCann er nu nærmest helt og aldeles umulig. Tidsrejsen er
en dansk tv-julekalender, der havde premiere den 1. på en konfirmationssang til en dreng: (ikke lige den
traditionelle, formelle sang,, men lidt anderledes. december 2014 på DR1. december 2014 på DR1. Vi fører
et rigtig stort udvalg af de populære modebrands til BÅDE drenge og piger. Casper Christensen afslører: Det
sker der i den nye sæson af Klovn At finde den forsvundne britiske pige Madeleine McCann er nu nærmest
helt og aldeles umulig. Men en ting kan gøre, at hun bliver fundet. december 2014 på DR1. Tidsrejsen er en
dansk tv-julekalender, der havde premiere den 1. Vi fører et rigtig stort udvalg af de populære modebrands til
BÅDE drenge og piger. Det er det, som kan få os i bedst humør, og hvis det er dårligt eller i for små
mængder, kan vi få den … Eks. Æ ka’ husk da vi var børn Vi sad og kigged’ på akvariefisk Sommetider så
tog vi dem op Å vi kværke em Mens æ måne lyste Å æ gartners hest den … Jeg tror altså at der serisøst er
noget galt med min krop. Men en ting kan gøre, at hun bliver fundet. Jeg vil også forsøge at skrive historien
om mit liv.

