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Denne bog er den fjerde samling af Wulffmorgenthalers folkekære tegneseriestriber, som hver dag bringes i
Politiken. Striberne indeholder kropsvæsker, ordspil, ambitiøse sædceller, dyb smerte og konverserende

bananer. Hver enkel streg og replik er proppet med den humor, som har gjort, at både Wullf, Morgenthaler og
alle deres venner og møbler er blevet landets mest fotogene medie-darlings næst efter mange andre. Det er

ikke bare en bog, det er et kulturelt klimaks.

varierede og smukke naturområder får man en destination der inspirerer til oplevelser i naturen året rundt.
Passionen for den svenske natur deler hun med Sofia Ekelund der tilbringer det meste af sin tid udendørs tæt

på naturen. Bakker klipper og . ALT.dk guider dig til nogle af de mest magiske oplevelser i den
skandinaviske natur.

Oplevelser

Her får du en guide til 50 smukke steder i Danmark. Der er oplevelser for enhver smag og alder.
Kombinationen af naturoplevelser og seværdigheder er det der gør et besøg her til noget særligt og der venter.
Det meste af den danske natur er tilgængelig og her er mange afmærkede vandreruter at give sig i kast med.
Oplevbillund.dk indholder kalenderen Det sker hvor du kan finde arrangementer fra hele Billund Kommune.

Søndag den 18. Danmark har mange spændende vandreruter i forskellige egne af landet. Nogle som
eksempelvis Møns Klint er kendt af de fleste men der findes også mindre kendte udflugtsmål som fortjener
lidt opmærksomhed. Gør holdt ved et af de mange udsigtspunkter og nyd et fantastisk vue over fjorden

søerne eller ådalene. Billund Kommune byder på nogle af landets mest spændende og smukke naturområder
et besøg værd. Veterantogene er sammenlignet med de tog I ellers kender ret små. Ved Lillebælt kan du nyde
en fantastisk og varieret natur. Naturen er meget mere end en gåtur ved stranden. Her er der både plads til
friluftsliv naturoplevelser og familiehygge. Naturen langs den jyske vestkyst er noget helt specielt med

mulighed for masser af alsidige naturoplevelser lige fra strand. De har vandret oplevet smagt fisket og er både
dus med dyrene med naturen og med alt det andet der er inkluderet på deres rejse. Derfor er naturvejlederne
fra Naturvejledning Danmark gået sammen om at give tips til sikre oplevelser i naturen for børn og deres

forældre.
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