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Erik på sne-scooter Torsten Bengtsson Hent PDF Erik og far er på skitur. De har lejet en hytte og der er sne
over det hele. Erik kører på snowboard, og far kører på ski, selv om han ikke er særligt god til det. De tager

med liften op til en pist.

Hu hej, hvor det går! Men lige pludselig er det ikke sjovt længere. Pisten er for stejl. De bliver bange. I det
fjerne hører de en motor. Det er en snescooter….

Serien om Erik er skrevet på lix 8. Bøgerne handler om Eriks hverdag, når han er hos sin mor eller hos sin far.
Der er altid fuld fart over Erik. Intet kan stoppe ham. Han er både sej, nysgerrig, frygtløs og en blød og dejlig

dreng under overfladen.

Erik-bøgerne er især velegnede til friske og nysgerrige drenge i slutningen af 1. klasse. Forsiden og de
fantasifulde tegninger er med til at fange målgruppen og gør det let at identificere sig med hovedpersonen.
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