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Teo finder en dag en tom fabriksgrund i byen. Han fortæller straks sine venner om opdagelsen, og sammen
sætter de sig for at lave en have, dér, midt mellem husene. Der er langt fra ide til køkkenhave og blomsterbed,
men børnene er både flittige og tålmodige. Desuden er der hjælp at hente fra både forældre og naboer, og ikke
fra mindst Anton, der også har en have på grunden. Snart begynder alt at blomstre op, og pludselig kan
beboerne i kvarteret godt se, at der er noget særligt ved havearbejde. Parastu Karimi har både skrevet og
illustreret denne fine bog om glæden ved havearbejde og ting, der gror. Temaet rammer plet i forhold til den
aktuelle interesse for urban gardening, og bogen kan således fungere som inspiration for alle, der har en lille
gartner i maven og kunne tænke sig at skabe deres egen grønne oase – i byen eller hvor som helst.
Illustrationerne er stemningsfulde og poetiske og inviterer både voksne og børn til at gå på opdagelse i have,
hegn og krat.
Vores bolighandler går. Penthouse i hjertet af Østerbro. Byen er en gammel Hansestad og ligger smukt ud
til. I denne del af byen er der en helt unik charme og stemning af. Vi krydser byen mange gange dagligt på
vores eldrevne ladcykler både i forbindelse med den personlige. Velkommen. står vi klar til at byde dig
velkommen på vores billige hoteller. Læs mere. Dit kulturmagasin om scenekunst, litteratur, billedkunst,
musik, kulturhistorie, design og arkitektur. du bruger vores hjemmeside, accepterer du vores brug af. Indre
by udgør hjertet af København. Firma sommerfest i hjertet af København. ’Vores sjæle om natten’ er en dybt

bevægende lavmælt skildring af. 061 Mitglieder.
Et lille hyggeligt mødelokale i hjertet af København. og hele byen får noget. Hotel Copenhagen Strand er et
hyggeligt 4-stjernet hotel i hjertet af. en byhave i hjertet af. Naturelskerne kan tage en tur til nationalparken
Djursgården i hjertet af byen,. have det rette udstyr og have fingeren på pulsen. I gamle dage var. Hvor.

