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Rikke og hendes mor skal cykle hen til børnehaven, og Rikke glæder sig. Men undervejs bliver turen
farligere og farligere. Ikke fordi Rikke cykler forkert, men fordi hendes mor bliver så bekymret over
trafikken. Og Rikkes mor kan ikke lade være med at råbe, gispe og være meget, meget farverig i sine

beskrivelser af de farlige biler. Selvom der ikke sker noget.

Pludselig er det overhovedet ikke sjovt at cykle til børnehaven længere. Og Rikkes humør daler. Er det da
overhovedt sikkert at bevæge sig udenfor?

En bog om, hvordan voksne nogle gange kan gøre børn bange, selvom de gør det i bedste mening.

En billedbog af Katrine Marie Guldager (og illustreret af Otto Dickmeiss), der henvender sig lige så meget til
voksne, som den gør til børn, fordi den beskriver angst, set med barnets øjne. Og fordi den bare bekræfter det,
alle forældre sikkert godt ved, at det handler om at give sit barn selvværd, og ikke lægge sine bekymringer

over på dem.

Katrine Marie Guldager har en lang række anmelderroste titler til børn og voksne bag sig.

Otto Dicmeiss har illustreret mange billedbøger med sin smukke, poetiske streg, som appellerer lige så meget
til voksne, som den gør til børn.

Denne e-bog indeholder oplæsning og er udgivet i fixed layout. Læs mere på www.lrdigital.dk/guide/
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Rikke og hendes mor skal cykle hen til børnehaven, og Rikke glæder
sig. Men undervejs bliver turen farligere og farligere. Ikke fordi

Rikke cykler forkert, men fordi hendes mor bliver så bekymret over
trafikken. Og Rikkes mor kan ikke lade være med at råbe, gispe og
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Selvom der ikke sker noget.

Pludselig er det overhovedet ikke sjovt at cykle til børnehaven
længere. Og Rikkes humør daler. Er det da overhovedt sikkert at

bevæge sig udenfor?

En bog om, hvordan voksne nogle gange kan gøre børn bange,
selvom de gør det i bedste mening.

En billedbog af Katrine Marie Guldager (og illustreret af Otto
Dickmeiss), der henvender sig lige så meget til voksne, som den gør
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Katrine Marie Guldager har en lang række anmelderroste titler til
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