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Lucy & Lucifer Sally Sharf Hent PDF Festlig historie, der tager fat om tabuet ved det tilbagevendende

problem: LUS. Lus er vor tids Karius og Baktus. En plage, de fleste børn og forældre stifter bekendtskab med
før eller siden. Og de er svære at slippe af med, de små kryb, der kribler og krabler i hovedbunden og kommer

igen og igen. End ikke en årlig begivenhed som "Store Lusedag" har formået at udrydde fænomenet. Og
heller ikke markedets talrige lusemidler har sat en stopper for udbredelsen. Men i stedet for at være flov over
at få lus og lade stå til, så sæt fokus på de små bæster med bogen om LUCY & LUCIFER. Det er en munter
og charmerende fortælling om drengen Peter, hans mor og ikke mindst kæresteparret, lusene Lucy og Lucifer,
som bor i Peters hår. Læs, hvordan de to lus mødes og sød musik opstår, hvordan de snabler blod, nyder livet
og bliver til flere. Vi kommer til lusetræf med æglægnings-konkurrencer og følger, hvordan Peters desperate
mor tager alle midler i brug for at komme luseplagen til livs. Historien er skrevet af Sally Sharf og Trine

Vendius, der har fået nok af luseplagen og de tabuer, som den til stadighed synes omgærdet af. Fortællingen
er rigt illustreret i farver af Edward Wainer Sharf, indeholder små rim/slagsange i hvert kapitel og henvender
sig til både forældre og børn i alle aldre. God læselyst - og husk lusekammen! Lektørudtalelse om Lucy &
Licifer af Sally Sharf og Trine Vendius, den engelske oversættelse af Lucy & Lucifer: "En sjov historie som
tydeligt er inspireret af Thorbjørn Egners "Karius og Baktus". Illustrationerne er farverige og giver lusene en

herlig personlighed."
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ikke mindst kæresteparret, lusene Lucy og Lucifer, som bor i Peters
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