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Jeg er fæærdiig! Ulrik T. Skafte Hent PDF William lærer at gå på toilettet selv. William sidder på toilettet og
kalder på far. Jeg er fæærdiiig!! råber han. Men der sker ingenting. Far sidder inde i stuen og ser fodbold.

William gynger lidt frem og tilbage på toiletbrættet. Han har ikke lyst til at kigge ned i kummen, hvor lorten
svømmer rundt som en lille, brun krokodille. Tænk, hvis han falder ned i kummen. Ned til LORTEN! Han

kan alligevel ikke lade være med at kigge ned. Kommer far ikke snart?

Sjov og uhøjtidelig billedbog om at lære at gå på toilettet selv og tørre sin egen numse. For børn på 3 år og
op.

Bogen er skrevet af Ulrik T. Skafte, der står bag en lang række informative børnebøger om forskellige emner,
blandt andet En syg historie om en rask dreng, Frederik Falderik og Først skal jeg til højre, så skal jeg til

venstre. Bo Odgård Iversen har lavet de sjove illustrationer, der passer godt til bogens tone.
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tilbage på toiletbrættet. Han har ikke lyst til at kigge ned i kummen,
hvor lorten svømmer rundt som en lille, brun krokodille. Tænk, hvis
han falder ned i kummen. Ned til LORTEN! Han kan alligevel ikke

lade være med at kigge ned. Kommer far ikke snart?

Sjov og uhøjtidelig billedbog om at lære at gå på toilettet selv og
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