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slaraffenland af oplevelser på godt og ondt. Når man er vokset op i 70'erne og 80'erne kan man som voksen se
tilbage på en tid, som er markant anderledes end den tid, ens egne børn vokser op i. Meget har ændret sig:
Måde børn leger på, sikkerheden og omgangen med naboerne. Børnene var med overalt dengang. Og i deres
stille sind undrede de sig over, hvad det egentlig var, de voksne havde gang i. I dag har børnene ofte ingen

anelse om, hvad deres forældre og andre voksne laver. For de er sjældent med. Til gengæld er de fordybet i en
verden i skyen, som deres forældre måske ikke altid har forståelse for. Denne bog kan bruges til at skabe en
dialog om, hvordan det var "i gamle dage". Men den kan også hjælpe os alle med at huske på, at vores liv

udvikler sig, og tiden går - hastigt. Så derfor er det vigtigt at give historierne og kærligheden videre.
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