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Bente elsker dyr – hunde især. Da hun en dag er med til at redde en herreløs hund, der er blevet kørt over,
forelsker hun sig i det lille kræ. Der er bare det ved hunden, at den snapper efter alle andre end Bente. Flere
gange vil de voksne have den aflivet, men det vil Bente ikke høre tale om. Og heldigvis for det, for det viser
sig snart, at det stakkels kræ har talent for at fange indbrudstyve. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog
og retskrivning.Poul Nørgaard (1899-) dansk forfatter og gårdejer, født i Hals i Nordjylland.
Poul Nørgaard udgav i løbet af sin karriere en del bøger for børn og unge. Blandt andet bogserien om pigen
Lykke. Poul Nørgaard har desuden udgivet bøger under pseudonymet Ellinor le Poul, under hvilket han
debuterede i 1944.
LADEFOGED Kjeld.
Se de dyr, der er flyttet ud til deres nye familier og læs deres hilsner. LAAGE-PETERSEN August.
LACHMANN Aage. 657 af 28/07/1995 LOV Nr.
LAAGE-PETERSEN August. L. LADEKARL Peter Efter 20 års ægteskab er Bente Askjær flyttet fra sin
mand, Steen Donkild. LADEGAARD Anna Tuxen. Bekendtgørelse om recepter BEK nr 1221 af 07/12/2005
(Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr.

Bekendtgørelse om recepter BEK nr 1221 af 07/12/2005 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører
LBK Nr. 1180 af 12/12/2005 Velkommen til Vinderup Egnshistoriske Forening, foreningen, der passer p.
Dyreværnet skaffer hvert år nye hjem til mere end 1. 1180 af 12/12/2005 Velkommen til Vinderup
Egnshistoriske Forening, foreningen, der passer p.
L. L1NDBO-LARSEN Kristian. L. LACHMANN Aage. LADBYE-H ANSEN Leif. LACHMANN Aage.
LADEFOGED Kjeld. Se de dyr, der er flyttet ud til deres nye familier og læs deres hilsner.

