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Heks - Lyt&læs Kim Fupz Aakeson Hent PDF Sjov og rørende billebog af Kim Fupz Aakeson om, hvordan
det kan gå, når far får en ny kæreste.

'Jeg har mødt en dame,' siger far en morgen - midt i morgenmaden. Drengen gør sig mange tanker om, hvad
det mon er for en dame, og en dag, hvor det ringer på døren, beder far ham lukke op. Uden for døren står en
lyslevende heks. Fars nye kæreste er en HEKS! Grønt hår, vorte på næsen, spids hat og det hele ... Far kan
ikke se det, hun har selvfølgelig forhekset ham. Selv mor synes, drengen skal slappe lidt af, 'Jeg er sikker på
hun er sød,' siger hun. Heldigvis har Rosa nede fra legepladsen set noget i fjernsynet, der hedder Alting om

Hekse, så hun ved lige, hvordan man afhekser sådan en størrelse ...

Heks egner sig til højtlæsning fra 5 år og op.

I e-bogsudgaven af Heks kan du vælge at få bogen læst højt imens du ser Rasmus Bregnhøis fantastiske
illustrationer. Men man kan også slå indtalingen fra og læse bogen selv.
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