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Søren Snot og Sille Snøft Ulrik T. Skafte Hent PDF ”Lad os se, hvad der sker udenfor! Søren glider med en
sej snotklat ned og hænger og dingler ud gennem Konrads næsebor. Han kan lige akkurat kigge ud under

næsetippen. Perfekt ... Konrad er i børnehave”
Konrad er en dreng. Han går i børnehave. Oppe i Konrads næse bor baktusserne Søren Snot og Sille Snøft i en
hyggelig snotklat. De har det rigtig sjovt, for de er i gang med at gøre Konrad snotforkølet. Det er dejligt at
være baktus hos Konrad, for han er ikke ret god til at huske at vaske hænder – og han er tit dejligt beskidt.
Pludselig får baktusserne en god idé: Hvad med at lave nysekonkurrence i Konrads børnehave? Jaaaah!

Nysekonkurrence er sjov! Det går ud på at hoppe rundt på alle børnene og gøre dem allesammen
snotforkølede, så de nyser! JUHUUU-ATJUUUH!

Men Konrad synes ikke, det er sjovt. Han er blevet syg. Faktisk er alle børnene i børnehaven blevet syge.
Heldigvis har Konrads mor en plan. En plan, som er meget farlig for baktusser. Og rigtig god for drenge og

piger, der ikke gider at være snotforkølede med drillebaktusser i næsen. Er du med på den?
Sjovere kan det ikke blive at lære at pudse næse, vaske hænder og nyse i ærmet! Veloplagt tekst af Ulrik T.
Skafte og splitterravende-bananas-baktusse-illustrationer af Bryan d´Emil. Bagerst i bogen findes et opslag til

forældre og pædagoger med gode råd, vaske-hænder-huskeremsen og slut-med-baktusser-øvelser.
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