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Good morning Ina von Barm Hent PDF Forlaget skriver: Serien handler om familien Danson, der bor i et hus,
hvor alt kan ske. Et fantasifuldt univers, der er skørt på den gode måde og med uventede slutninger. Hver bog

har en afsluttet historie med hver sit tema, der har afsæt i de 200 mest almindelige engelske ord.

En bog – en idé
Der er forskellige spil eller aktiviteter til hver bog, og det er let at genbruge idéerne i forskellige

kombinationer på kryds og tværs.

I den første bog møder vi familien Danson med tvillingerne Lily og Luke på 8 år og deres forældre Amber og
Bob.
 

Bog to inviterer os indenfor hos Dansons. Vi kigger ind i de to børneværelser, soveværelset, stuen, køkkenet
og badeværelset for at se, hvilke farver der hersker i de forskellige rum.

Familien vil have et kæledyr i de tredje bog. Forslagene er mange. Skal det være en hund eller en pony? En
slange eller måske en dinosauer? Det kunne jo også være en papegøje eller en klovnefisk, for slet ikke at tale

om en kat eller en mus. Vi får se, hvad de har i forretningen.

Fjerde bog udspiller sig omkring familiens morgenbord. De har alle forskellige ønsker til maden fra de mere
almindelige ting som cornflakes, en  bolle med ost, æg og bacon til familien og de noget vildere forslag til

kæledyret
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