
Axel elsker biler - Lyt&læs
Hent bøger PDF

Hanne Bartholin
Axel elsker biler - Lyt&læs Hanne Bartholin Hent PDF Anden Axel er vild med biler. Hans far og mor prøver
at fortælle ham, at han er en and og bare skal nøjes med at svømme - men en dag smutter Axel hjemmefra, og
så sker der ting og sager. Hør bare her, hvor han lige har mødt en elefant med en fantastisk BMW: >>WOW,
sikken bil,<< siger Axel, >>må jeg styre?<< Og det må han godt, for elefanter de er flinke fyre. Og de

drøner af sted ud til motorvejens larm. Axel tror han drømmer, han må knibe i sin arm. Der er brandbiler,
kranbiler, gamle veteranbiler, sølvbiler, blå biler, racerbiler, rå biler, Volvo, Toyota og Mazda RX 7. Biler
alle vegne, man sku' tro, at det var lyv. Bogen er så fuld af biler, at selv de mest nørdede bil-nørder ikke
bliver skuffede ... Og så er der musik i denne udgave. Søren Riis-Vestergaard har sat musik til og Marianne

Iben Hansen rapper sig, sammen med Axel hele vejen gennem bogen.
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