
På dansk ved Kasper Hoff

– en eventyrlig findebog

På oPdagelse
 i labyrinten



Åbn malebogen

en lyserød stol.

et legetøjstog.

et fly, der dykker.

en tromme.

Røde sko

og balletsko.

en cykel og et skateboard.

en robot med hænderne i vejret.

en polkaprikket pude.

en bamse på en rutsjebane.

en bamse i rødt.

Find både fåret

og bamsen – kan du det?

en dukke med hat på.

Hvor er den?

lad os åbne malebogen, som ligger 

på bordet ...





to labyRinteR

Vejlabyrinten og flodlabyrinten

– du kan rejse gennem dem begge!

lad os se, hvilken der er hurtigst,

det er et kapløb!

et æble og en banan.

et græskar og en majskolbe.

jeg har også fundet en hotdog.

Hvad kan du bedst lide,

budding eller chokoladekage?

en rød blyant

og en rød stige.

asparges og

en grøn slange.

”ding, ding, ding, ding”,

siger jernbaneoverskæringen.

en sejlbåd stævner ud.

svaret på 2+3 er derovre!

aha, katten er ude efter den  

bagte fisk.

Hvor er den?

Pyha, jeg er helt udmattet.





tRæstublabyRint

Vi tager et hvil i skoven.

lad os stille snige os ind mellem 

dyrene.

Kykliky! Vi starter,

når hanen galer.

Hop, hop. en kanin

løber forbi.

På vejen møder vi

en løve.

der er også en kænguru, der 

venter på os.

Hov, pas på krokodillen.

to mus, 

tre snegle.

en gul knap.

en xylofon og en tavle.

bogstaverne H-e-l-l-o

Hvem har den gule sløjfe på?

se godt efter gennem 

forstørrelsesglasset.

Hvor er det?

svampene følger os ud.

lad os skynde os videre!





sandlabyRint

en sti af sand, der ser ud,  

som om den vil smuldre.

skridt for skridt

går vi forsigtigt fremad.

en badering og en spand.

en sydende

stegepande.

Hemmelige trapper, der fører

ned under jorden.

en enlig mus,

der piler omkring.

en kraftfuld gravemaskine.

en sølvkande.

en terning og et fuglebur.

et par støvler.

to bolde.

2, 7 og 9.

a, b, F og s.

Hvor er de?

Puha, vi klarede den

lige akkurat.





uHyggelig 
natlabyRint

Raslen fra en

flagermus’ vinger.

en nattesti

så mørk, at det er uhyggeligt.

lad os være modige

og fortsætte!

en sort kat på afveje.

en heksehat.

en hvid paraply og en blå paraply.

en vandmelon.

Fem græskar

med uhyggelige ansigter.

lyden af en skovl,

der graver et hul.

en trompets

sære ekko.

jeg kan også høre

lyden af en violin!

Hvor er den?

det her er sÅ uhyggeligt!

lad os skynde os igennem 

– jeg vil hjem!




