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Ida og lykkefeen Inger Tobiasen Hent PDF Ny bog i Inger Tobiasens populære serie om pigen IdaKalle er

Idas bedste ven. Sammen med den lille lykkefe, som bor i Idas lomme, og som forstår alt, hvad Ida tænker på.
Og det er heldigt, at Ida har lykkefeen, for i dag leger Kalle med sin kusine Vigga. Vigga griner hele tiden, og
hun sidder alt for tæt på Kalle og holder ham i hånden med beskidte fingre. Det synes Ida slet ikke om. Kalle
og Vigga har bygget en borg i sandet, som de pynter med sten. Men det er Idas sten! Ida tager stenene fra dem
og putter dem i lommen, men da hun vil finde sin lykkefe er den pludselig væk. Og der kommer Vigga – hvad
har hun mon med til Ida?Ida og lykkefeen er en sød og enkel billedbog til mindre børn, der omhandler det at

føle sig udenfor og blive lidt jaloux. Forfatter og illustrator Inger Tobiasens serie om Ida omhandler
genkendelige udfordringer og følelser, som alle børn skal igennem. De er fortalt med stor varme og respekt
for det mindre barn, og karakteristisk for bøgerne er det, at Ida og vennerne ofte selv klarer sig igennem de
små bump på vejen og bliver gode venner igen, uden at de voksne nødvendigvis altid skal blande sig og løse

situationen for dem. Børnenes univers forbliver deres eget i disse bøger.
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