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*RoL'|NE Rö'rLUND

Agoto ör mommq till Jonothon,6, enöggstvillingorno
Hqnnq &

Sofio

,2, och fru till Christion. Hon skriver om

Veckopeng:
vonligost i öldern 6-9. Vid
l0 övergör möngo till månodspeng i stöllet. Hur mycket
,, ör det vonligt ott mon ger?
6-9 år: 20-30 kronor/vecko.
l0 ör: 130 kr som ökqr till
600 kr nör bornet ör

l5

ör.

Ktilla: I'iordea

G Firo goo Teddy den 27
oktoben, pö internotionello
nolledogen. Jog tönker direkt
pö vö teddybiörnor: Losse
och Fredriksson. En ov dem
möter 1 ,97 meter. En ov
dem hor en nos av garn.

ho en i vöskon. Nör hon sko redq upp lrqssel
på sluds. Eller som MocGyver skulle ho sogt:
"Det finns ingo situotioner som inte gör ott
loso med en schweizisk orm6kniv silvertejp
och en gnutto geniolitet." Frön Victorinox.
www.roswi.se

Fröschqste utflyktsmqten. Frozzypock
motlödo med kylklomp

i

irko siu
timmor i rums-

de tillb aka, "tre

r.

skulle

.:,,i:

Superprqk-

tiskt med
n liot
vo
vonlrgT
extrolock ott

säga.

bra ålder att böla Iära

För nu är

äpplen höga",
hallonsaftälskande
och knallblå. Denna
gäng i ett äventyr på
Manhattan. (Bio)

Som häromdan. Jonathan vill köpa ännu mer
lego att stop pa L Det Oänd-

Gnomeo &Julia.
Shakespeares Romeo och

kyllocket ör pö kylning.

Julia i trädgårdstomtetappning till Sir Elton Johns
ljuva musik. (Disney-DVD)
o

liga Svarta Legohålet som
vi har hemma hos oss.

- Nä, gubben,

..' Hqnnq söger"'..
-Nähä!
I stället for nej och skakar

o
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o
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bestämt pä huvudet.
- Ska vr ta på byxorna?

a
o
a
o

-Nähä.

c
a
o
o
o
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du ha en ban an?

-Nähä.

I\ähd. Okej då. Pust.
Prouar igen om

en .'

ollos.se

gär

a

Returfr ägan
studsar
snabbt tillbaka:
-Hur mycket pengar har

du då?

Ja,vad svarar man på det.
Och lite otålLgatei

-Hur

du dåi

mycket peng ar har

!

Därfor är det dags för

I
/l d+

veckopeng.Nu!

r,

l,

Allos 43/11

det

inte. Vi har inte så mycket
pengar att vi kan köpa
det bygget också, vi måste
köpa mat, bo någonstans,
försök er jag tappert.

attlOooO

-Vill

sig

vad saker kostar. Insikten att
man inte kan köpa nlTt,bara
för att man skulle vfia.

ho pö medqn

www.frozzypock.se

tänker borja med veckopeng
nu. Jon athan är sex, och experternamenat attdet är en

Helsmurfigt! Som
smurfa rna själva

tem perotu

utgiftspost nummer ett i
barnens veckopengsbörs. Vi

Smurfor & frödgårdstomtar

locket höller
moten svol ;
c

...och flygu högt på en sockerchock. Godis är nämligen
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