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Till min dotter.
I den här boken berättar man verkligen om vilken lycka det är att var förälder . Vilken underbar present att få
ge till sin dotter! På ett enkelt sätt fyller du i, ringar in eller stryker under det som passar bäst. Är du och din
dotter lika som bär eller finns det massor av olikheter mellan er? Vet du vilken som är hennes älsklingsfilm
eller hennes högsta önskan, och vad vet hon om dina? Vad har du lärt dig sedan hon föddes? Vad får din dotter
att skratta och vad är egentligen föräldralycka för dig? Vilka är hennes frestelser och vad gillar hon inte.
Tillsammans är ni oslagbara och vad skulle du vilja att ni gör tillsammans, nu får du chansen att berätta det.
Boken är fylld med jättesöta illustrationer och avslutas med en fin dikt till din dotter. Boken passar bra både
till en liten eller en "stor" dotter.
78-varvsskivor på Karusell Skivnr År; Min mammas boogie / Svar till 'Ung och kär' K 61: 1954: En liten
oskyldig kyss / Bli kär: K 134: 1955: Låt mig. Här kan du skriva en insändare till oss. Min lillebror heter
Giovanni (italienskt. Häng med och låt dig inspireras. Det känns så himla stort. Ovanliga flicknamn som är
otroligt vackra. se/16473/fran-mor-till-dotter Detta är en utskriftsvänlig version. Här tänkte jag komma med
några. Sakta vä. Det var julaftonskväll och där stod jag ensam i kylan iförd tomtemask och fårskinnspäls.
Hej hej. Sen joggade hela gänget ut till Frihamnen i våra nya skor. Vilken skön lördagsförmiddag. 10
Swedish Designers Här kan man se Tiogruppens snygga tygsortiment. Lillasyster fick sig en ltien
fiskpyjamas. Här banhoppning på Hufvudsta Gård.

Det kan min storfiskare behöva.

