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Erik kører cross Torsten Bengtsson Hent PDF Per har en crosser. Den låner Erik, selv om han ikke må. Han er
alt for lille til at køre på den. Fristelsen er for stor. Det ser jo så let ud. Han gasser op, og hans fod rammer en
pedal. Crosseren begynder at rulle. Snart er han ude på gaden. Det er farligt, for der kan komme biler. Erik

bliver bange Han ved ikke, hvordan han skal stoppe.

Serien om Erik er skrevet på lix 8. Bøgerne handler om Eriks hverdag, når han er hos sin mor eller hos sin far.
Der er altid fuld fart over Erik. Intet kan stoppe ham. Han er både sej, nysgerrig, frygtløs og en blød og dejlig

dreng under overfladen.

Erik-bøgerne er især velegnede til friske og nysgerrige drenge i slutningen af 1. klasse. Forsiden og de
fantasifulde tegninger er med til at fange målgruppen og gør det let at identificere sig med hovedpersonen.

 

Per har en crosser. Den låner Erik, selv om han ikke må. Han er alt
for lille til at køre på den. Fristelsen er for stor. Det ser jo så let ud.
Han gasser op, og hans fod rammer en pedal. Crosseren begynder at
rulle. Snart er han ude på gaden. Det er farligt, for der kan komme
biler. Erik bliver bange Han ved ikke, hvordan han skal stoppe.

Serien om Erik er skrevet på lix 8. Bøgerne handler om Eriks
hverdag, når han er hos sin mor eller hos sin far. Der er altid fuld fart
over Erik. Intet kan stoppe ham. Han er både sej, nysgerrig, frygtløs

og en blød og dejlig dreng under overfladen.

Erik-bøgerne er især velegnede til friske og nysgerrige drenge i
slutningen af 1. klasse. Forsiden og de fantasifulde tegninger er med

til at fange målgruppen og gør det let at identificere sig med
hovedpersonen.
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