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En bok som kan öppna för samtal om döden även med små barn. Hunden Ludde och Jakob är vänner. De leker
och har roligt tillsammans. Men Ludde blir gammal och trött, och till sist slutar Luddes hjärta slå. Jakob är
både ledsen och arg. Varför var Ludde tvungen att dö? Att förlora ett älskat husdjur kan många gånger vara ett
barns första erfarenhet av döden. Därför blir detta också en möjlighet att lära sig något om sorg och förstå vad
döden innebär. Boken avslutas med en kort handledning.
Jag halkade in här i gruppen pga ett 2år gammalt inlägg som kom till liv då någon kommenterade det igen .
Våra älsklingar Socker och Selma behöver ett nytt hem. 2016-07-08 Spike Adopterad 2014-06-18 Hej. Jag
hade lagt mig och var nära på att somna när jag plötsligt kände en konstig känsla i kroppen. För att han säger
ju att han slår vad om tio kr och fall du ger honom då 20 kr så ger han dej bara 10 kr. nyligen har vi börjat
köpa lite tavlor men går mest på vad vi gillar. 2018-02-19 Hej. Jag antar att du redan är medlem.
Som vanligt lägger du förstås till övningar som är viktiga för just dig om du vill det. Hej. Trodde inte
gruppen fanns kvar . Jag har en styv syster som är 15år hon heter Madein.
2016-07-08 Spike Adopterad 2014-06-18 Hej.
Vore intressant att få veta lite om honom då jag hört att han byggt en del hus (hagalund) tror jag. Flyttade
sedan till Frösundagatan i nått år innan flytt till Huvudsta. cockerspaniel Men magen då.
Då kan jag säga att det inte finns några officiella regler, utan det finns ett otaligt antal varianter av reglerna.

