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Har du noen gang ønsket du kunne fly?
- Kan jeg være med dere? spør jenta.
- Nei, sier fuglene, du er altfor stor og tung til at vi kan bære deg. Hadde du bare lignet en fugl og hatt vinger
selv så...
Lisa Aisato har laget en vakker og melankolsk bildebok, om en jente som skulle ønske hun kunne fly bort med
fuglene når den kalde vinteren nærmer seg. Men for å fly som en fugl trenger man vinger, fjær og helst et nebb
også. Med andre ord har jenta et ganske stort, og kanskje umulig, prosjekt foran seg. Men hvis man bare
ønsker det hardt nok, og vil det sterkt nok, så kan man faktisk få det til. Selv om det skjer med bitte små
fugletripp.

Ebok-utgaven er utsmykket med lekre og subtile animasjoner. Det gjennomgående musikksporet er komponert
av elektronika-musikeren Andy "SCNTFC" Rohrmann, og boka er lest inn av Heidi Ruud Ellingsen.
Fortellerstemmen er spilt inn hos SDI Media Norge.
***
NB: Eboken fungerer foreløpig bare på iOS-versjoner av Ebok+ leseapper. Android-versjon er under
utbedring.
portrettintervjuet fra vgtv – finalist «Årets matblogger 2014» follow. © 2016 trines mat as NOF har siden
1992 valgt ut en fugl som det skal rettes spesiell fokus på både overfor medlemmer og media.
Det legges opp til å gi informasjon om en art ut til. VI ER SÃ˜TE PÃ…SKEKYLLINGER. Jeg setter stor pris
pÃ¥ tilbakemeldinger fra dere om hjemmesidene! Sidene vil bli utvidet og oppdatert etterhvert, sjekk innom

igjen! Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl (NSKF) Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl (NSKF) ble opprettet i
1975. Formålet med komiteen er å systematisk kvalitetssikre.
Gråsisiken kjennes på sin brune fjærdrakt med en tydelig rød flekk på hodet. Arten kan få mange kull i år med
god tilgang på bjørkefrø, og kan da danne. Kryssordhjelp – Fugl, papegøye, rovfugl, sangfugl, spurv, ørn, erle,
sjøfugl, skogsfulgl, storfugl og mye mer Kylling Nuggets Premium inngår i Vestfold Fugl sitt premium
sortiment. Dette er saftige nuggets av høy kjøttkvalitet og crispy deigpanering som blir gyldne og.
Hedvig, ugla til Harry Potter, er kanskje verdens mest kjente snøugle. I Norge er snøugla en sjelden gjest,
men dukker opp i lemenår.

