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Cirkelines museskole Hanne Hastrup Hent PDF Cirkelines museskole er en historie, som foregår i det elskede
Cirkeline-univers, hvor Cirkeline har åbnet en skole for sine venner Frederik og Ingolf. Børnene lærer

forskellige bogstaver og ord undervejs i fortællingen, mens de kan nyde historien og de sjove og farverige
illustrationer.

Pressen skriver:

»Gennem Cirkelines farverige univers bliver førskolebørn introduceret til alfabetets verden på en legende og
morsom måde.«

– Caroline Erritzøe, Børn i Byen

»Hanne Hastrups nyeste Cirkeline-bog er et gensyn med et velkendt og elsket univers, hvor musene er frække
og Cirkeline charmerende. Stregen er, som den skal være, og bogen har en god længde til en højtlæsning for

de mindste.«

– Julie Lykke Sørensen, Fyens Stiftstidende

»Cirkeline er ikonisk og kendt og afholdt. Der er stadig lidt hippie over hende, med de bare tæer og den
afslappede holdning til tingene. Der bliver da heller ikke terpet i Cirkelines skole. Det er legen og

nysgerrigheden, der driver værket … «

– Bo Knudsen, Lektør
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