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Veldig mye morsommere enn kjøttpudding. En trillion ganger kulere enn de fleste foreldre.
Og omtrent så pinlig som å slippe en skikkelig braker i klasserommet. Det er noe av det man kan si om første
bind av Kjære dumme dagbok, som ble utgitt høsten 2013. Nå kommer andre del av dagboken til den meget
nevrotiske og litt slemme Jamie Kelly! Igjen samler vi to bøker i én, og igjen handler det om Jamies forhold til
bestevenninnen Isabella, og deres kamp mot ekstremt slående, diamantfunklende superskjønne Angeline.
Pluss jakten på skolens åttende kjekkeste gutt. Og en del irritasjon over lekser, mødre og Jamies teite bikkje,
Stanke.
NR.3 ANDUNGEN SOM VILLE SNAKKE VAKKERT Det var en gang en liten andunge som gikk og
vagget og ville ut i verden. Han tok veien forbi stallen, og der møtte han Mons. HVORFOR REVEN ER
STUBBRUMPA den dag i dag. Bjørnen møtte en gang reven, som kom luskende med et knippe fisk han
hadde stjålet. "Hvor har du fått det fra?" Så skulle jeg lage et par nye skinnvotter til meg selv! Har jo prestert å
rote bort den ene av de jeg laget i fjor. Joda, vottene ble helt greie de, supervarme og. Diktregisteret ved
Deichmanske bibliotek Er du på jakt etter et dikt du bare husker noen ord fra? Kanskje har du hørt om en flink

dikter? NRK Super er det største norske nettstedet for barn! Hos oss får du TV, spill, radio og nyheter. Har du
problemer med nett-TV? Gå inn på tv.nrk.
no/hjelp Velkommen til Barnesanger.com. På disse sidene finner du lydbøker, musikk og sangtekster til
barnesanger, sangleker, rim og regler. Har du lyst å høre en.

