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Uhyrlige historier indeholder fem fantastiske Morten Ramsland fortællinger for børn. Det er historier om
tilpassede børn med utilregnelige voksne, om indestængt vrede, fantasi og tankeflugt, uhyrer i skabet og
monstre i toilettet, havmænd og himmelpistoler. Alt sammen illustreret i Charlotte Pardis vidunderlige,
karakteristiske streg. Uhyrlige historier har tidligere været udgivet som individuelle billedbøger, titlerne på
historierne er Onkel Pedro kommer hjem, Da Børge B blev gennemsigtig, Pedes uhyrer, Da Bernard skød hul i
himlen og Havmanden.
Pressen skriver... »Ramsland er dygtig til at sætte tingene på spidsen, og hertil kommer, at Charlotte Pardis
illustrationer fanger pointen og situationerne, så den står uhyrligt klart for læseren.« – Damian Arguimbau,
Weekendavisen »Historiefortælleren Ramsland er i sit es og springer ubesværet fra prosaisk børnedrama over i
det fabulerende fantastiske og tilbage igen. […]Sjove er historierne også, fint understreget af Charlotte Pardis
humoristiske illustrationer.« –***** Marie Theilmann, Jyllands-Posten »Morten Ramsland arbejder med et
særegent og spændstigt væv af magi og virkelighed.« – Kari Sønsthagen, Berlingske Tidende »Fantastiske,
fantasifulde og fuldstændig urealistiske historier - de er vildt gode.« – Henriette Camilla Jensen, Lektør »En
ny landevinding i børnelitteraturen.« – Birte Strandby, Bogvægten »Morten Ramsland arbejder med et
særegent og spændstigt væv af magi og virkelighed […] Fortællingernes følsomhed får en rusketur i
tumbleren, hvor følelser og handlinger kastes rundt for dog til sidst at lande blidt, blødt og godt.« **** - Kari
Sønsthagen, Flensborg Avis »Det er rigtig kunst. Av! « ***** - Steffen Larsen, Politiken

Læs og stem på frække sexhistorier, sexnoveller og sjofle historier og noveller. Men det lyder selvfølgelig
pænere, og som om der. Se alle dine favorit-tv-tegnefilm online, helt gratis – Ben 10, Gumball og Regular
Show med alle dine yndlingskarakterer fra top-tv-serierne. 0301 2018. Sabine Lemire Guide til piger. Hvad
er der på TV i aften. Se alle yndlingsseriene og videoene dine gratis på nettet. Se alle dine
favorit-tv-tegnefilm online, helt gratis – Ben 10, Gumball og Regular Show med alle dine yndlingskarakterer
fra top-tv-serierne. Hendes familie flyttede over til. Det er ikke hvad jeg forstår ved en swingerklub. 'Guide
til piger' er en bog om at gå fra at være et barn til at blive. I Weekendavisen i denne uge lyder en af
overskrifterne: Det er en artikel, jeg længe har glædet mig til at skrive, og pludselig blev den ekstra aktuel.
Sabine Lemire Guide til piger. TV-guide for TV programmer og kanaler i Danmark - film, sport, serier og
børne tv fra alle kanaler. Men det lyder selvfølgelig pænere, og som om der. TV-guide for TV programmer
og kanaler i Danmark - film, sport, serier og børne tv fra alle kanaler.

