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TAGE OG SNEHVIDE Lene Lehnskov Hent PDF Tages mor passer hunden, som hun kalder Lille Skat.

Tage spiller 31 med Horisont på sit værelse.

Han taber hver gang.

Han skændes med Horisont.

Hvordan kan man skændes med en usynlig ven?

Tage føler sig ensom og ønsker sig et akvarie.

Horisont kan se, Tages mor er blevet tyk.

Skal de nu have en lillesøster i huset?

Og hvad med Snehvide?

Tage og Snehvide er den sidste af Tage-bøgerne.

Læs den for de 4- til 8-årige.

Uddrag af bogen

Nu ved jeg det! råber Tage.

Hvad ved du?

Horisont er sur endnu.

Jeg vil have et akvarie.

Et kæmpe et, med fisk og det hele.

Det skal stå lige her på mit værelse, siger Tage.

Vil du kæle med en fisk?

Horisont tror, hans ven er blevet skør.

Den skal måske også sove hos dig om natten?

Om forfatteren

Lene Lehnskov, født 1949 i Bogense på Fyn, gik ud af 7. klasse i 1963. Hun blev uddannet som pædagog i
1998 og har arbejdet som børnehaveklasseleder. Lene Lehnskov begyndte at skrive i 1970’erne, dog mest til

skrivebordsskuffen. I 2014 blev hun folkepensionist, og så blev der tid til at skrive endnu mere.
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