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Lær noget om at tage godt imod de fremmede, når de bliver dine naboer.

Da den sjove hottentotfamilie flytter ind på vejen, bliver der skæg og ballade.
Røde Rikke falder ned fra et træ og får et guldben med blomster og to kærester. Søren Brilleslanges vildeste
drøm om at bygge en super-duper æblekassebil går i opfyldelse og Sorte Sibrim finder en fantastisk skat for

enden af regnbuen.

”Bogen henvender sig til de 7-12-årige med et klart og sympatisk budskab om, hvor vigtigt det er at møde de
fremmede med åbenhed. Den beskriver, hvor nemt det er at skabe mistro til det ukendte og at oppiske en

hetzstemning. Der er brugt humor for at få bogens idé frem til målgruppen.”

– Lektørudtalelse

En sjov bog om den tumult og forvirring - men også livsglæde, der opstår, da en flygtningefamilie flytter ind
på Ligustervej.

•

· Stjæler de vores ejendele?

•

· Spiser de hunde og små børn?

•

· Kan man virkelig male et hus lilla?
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