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Flødeskumsedderkoppen og andre røverhistorier. Dennis vågner mandag morgen og går i bad inden han skal i
skole. Afløbet er stoppet, hvilket blot er det første af mange problemer for ham i de næste dage. Følg Dennis,
når han møder flødeskumsedderkoppen. Læs om Dennis' strabadser inden han får briller. Dennis kommer også
i cirkus, hvor uheldige omstændigheder gør, at han bliver kidnappet som cirkusartist. Dronningen inviterer
Dennis til bal, men han har problemer med at finde et rødt slips til lejligheden. Et besøg hos tandlægen løser
dog på mærkværdigvis Dennis' problem. Til sidst er Dennis i svømmehallen og forsvinder, men heldigvis
ender nogle dramatiske dage med, at Dennis bliver en helt. Bogen indeholder 5 historier, som kan læses i
rækkefølge, men også hver for sig. Bogens målgruppe er børn fra 6 til 10 år. Om forfatter og illustrator: Ole
Nielsen (f. 1974) er uddannet pædagog og har i mange år arbej- det i en SFO. At fortælle historier har altid
fyldt meget i hans liv. Dennis' dramatiske dage er hans debutbog. Gert Ejton (f. 1951) er uddannet tegner og

grafiker fra Kolding Kunsthåndværkerskole og har i en årrække arbejdet som sådan  på Fyens

Stiftstidende/Fyns Amts Avis.

 

Flødeskumsedderkoppen og andre røverhistorier. Dennis vågner
mandag morgen og går i bad inden han skal i skole. Afløbet er

stoppet, hvilket blot er det første af mange problemer for ham i de
næste dage. Følg Dennis, når han møder flødeskumsedderkoppen.
Læs om Dennis' strabadser inden han får briller. Dennis kommer
også i cirkus, hvor uheldige omstændigheder gør, at han bliver

kidnappet som cirkusartist. Dronningen inviterer Dennis til bal, men
han har problemer med at finde et rødt slips til lejligheden. Et besøg



hos tandlægen løser dog på mærkværdigvis Dennis' problem. Til
sidst er Dennis i svømmehallen og forsvinder, men heldigvis ender

nogle dramatiske dage med, at Dennis bliver en helt. Bogen
indeholder 5 historier, som kan læses i rækkefølge, men også hver
for sig. Bogens målgruppe er børn fra 6 til 10 år. Om forfatter og
illustrator: Ole Nielsen (f. 1974) er uddannet pædagog og har i
mange år arbej- det i en SFO. At fortælle historier har altid fyldt
meget i hans liv. Dennis' dramatiske dage er hans debutbog. Gert

Ejton (f. 1951) er uddannet tegner og grafiker fra Kolding
Kunsthåndværkerskole og har i en årrække arbejdet som sådan  på

Fyens Stiftstidende/Fyns Amts Avis.
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