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Heldigt at vi findes H\u00e5kan Jaensson Hent PDF Lektørudtalelse: Kort om bogen De to brødre, Totterne,
kommer tit til at lave ulykker, men redder altid situationen igen. Kan læses for børn på 4-8 år Beskrivelse Tim
og Tom bliver kaldt Totterne af deres far. Mor er flyttet, og far orker ikke rigtig noget. Derfor drager Totterne
ud på eventyr, i alt 10 stk gennem hele bogen. Alle eventyr starter med at Totterne helt ubevidst kommer til at
gøre noget galt. Fx kommer de til at tage en mands luftballon, men til alt held kan de afsløre et bankrøveri

deroppe fra luften. I en anden historie låner Totterne et lille får fra en flok, men så glemmer de at lukke lågen,
og pludselig er hele byen fuld af får. Fårene samles i Totternes have, og spiser alt det græs, deres far ikke har

orket at slå. På den måde klarer Totterne en masse udfordringer og vender det til noget positivt, så alle
historierne kan afsluttes med sætningen "Heldigt, at vi findes" Vurdering En rigtig fin oplæsningsbog, der vil
gøre lykke hos både børn og forældre. Børnene vil elske historierne, hvor Totterne skaber ballade, selvom det
ikke er med vilje. Forældrene vil også kunne trække på smilebåndet af historierne, men vil samtidig lægge
mærke til fraværet af Totternes forældre og på den måde kunne læse et andet lag ind i historien Andre bøger
om samme emne/genre Bogen er svensk af oprindelse, og Totternes uheldige/heldige eventyr, leder tankerne
over på skarnsstregerne i Emil fra Lønneberg (Ved Kina Bodenhoff) Til bibliotekaren Bør købes til både store

og små biblioteker Lektør: Louise Urban Andersen
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