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I det stora röda huset nere vid ån, där bor Madicken. Där bor också mamma och pappa och lillasyster Lisabet
och en svart pudel som heter Sasso och en kattunge som heter Gosan.
Och så Alva. Madicken heter egentligen Margareta, men när hon var liten kallade hon sig själv Madicken, och
fastän hon nu är stor och nästan sju år heter hon fortfarande så. Det är bara när hon behöver förmanas som hon
kallas Margareta. Ganska ofta kallas hon Margareta. För hon har många befängda infall och tänker sig aldrig
för. Inte förrän efteråt, och då är det ju försent ...

Läs också den andra berättelsen om Madicken:
Madicken och Junibackens Pims
Boken ingår i ASTRID LINDGRENS SAMLINGSBIBLIOTEK, en vacker samlarserie som omfattar alla
Astrid Lindgrens barn- och ungdomsböcker utgivna av Rabén & Sjögren.
Noen som har den softismaskinen de har på OBS nå? Mat og kosthold På loffen i Astrid Lindgrens verden:
Høsten 2001::Til toppen: Smakebiter: ::Madicken::Emil Låtliste: Overture - På loffen i Astrid Lindgrens
verden - Hujedamej.

Per Christian Grant-Carlsen. Partner/Advokat (H) Oslo. 901 85 452.
per.christian.grant-carlsen@hammervollpind.no Ma-fi-a: Mabel: Mabian: Mac: Macbeth: Macedon:
MacGyver: Macho: Mack: Mackenzie: Mackie: Madam: Madam Mim: Madde: Madden: Maddox: Madeira:
Madeline: Madicken: Madonna. Der det skjer. Sikre deg årets mest eksklusive nyhet! Den beste utsikten over
Parkscenen. Visp sjokoladefløten forsiktig med en håndmikser eller lignende. Bruk lav hastighet og følg nøye
med, slik at du ikke visper for mye og får «smørkonsistens». Innsyn - en løsning for å søke og finne
informasjon i postliste og dmb I forrige uke annonserte jeg at jeg skulle legge sommerutfordringen på hylla for
å fokusere på treningen mot Nordmarkstravern og å bli frisk fra candida. Siste innlegg er datert to måneder
etter at livet ble snudd sånn passe opp ned, og siden kronprinsen av Fjeldborg fyller 2 år førstkommende
søndag, betyr vel det. Madicken är en Astrid Lindgren-figur, som egentligen heter Margareta Engström.
Böckerna och filmerna om henne utspelar sig i en svensk småstad under första.

