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Anden bog i serie om drengen Alf. Bogen er en flergangsbog og kan bruges som et supplement til
danskundervisningen i 0.-2.klasse.

Alf og Bo skal se en film, og det er Bo der skal vælge. Bo vil altid se gys, og denne gang vælger han Hajen.

Alf er ikke vild med filmen, så han smutter på WC. Men så begynder der at ske sære ting i Alfs hus.

Vandet løber ud af alle vandhaner, og hvor er mor og far? Alf og Bo prøver at afværge katastrofen, men der
er ikke noget at gøre.

Vandet stiger og stiger, og hvad er nu det. Bo ser en ting i vandet.

Kim Dalsgaard har skrevet og tegnet en sjov og fantasifuld historie i børnehøjde. Drømmenes uendelige
muligheder kan som altid fascinere, og tegningerne har masser af appel til målgruppen.

Lix: 5

LET-tal: 11

Blå Læseklub er letlæsningsbøger til elever fra 6 år. Bøgerne er læsepædagogisk bearbejdet med flotte
illustrationer.

Til læsetræning, læseindsats og gode læseoplevelser.
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