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Kaninen der så gerne ville sove Carl-Johan Forss\u00e9n Ehrlin Hent PDF En ny måde at få dit barn til at
falde i søvn på. Dette er den verdenskendte børnebog om Kalle Kanin, der ikke kan sove, selvom han så
gerne vil. Den anderledes godnathistorie bruger en helt ny måde at fortælle på, som hjælper dit barn til at

slappe af, falde hurtigere i søvn og sove godt. Historien er skrevet med en særlig teknik, sådan at sproget i sig
selv virker beroligende, ligesom ekstra betoning af ord og sætninger under oplæsningen er med til at

forstærke virkningen. Det er let at gøre, og alt er forklaret i bogen. ”Kaninen der så gerne ville sove” kan
både bruges som godnatlæsning derhjemme og i daginstitutioner, når børnene skal sove til middag.

Søvnhjælpsbogen er skrevet af den svenske adfærdsforsker, coach og forfatter Carl-Johan Forssén Ehrlin, og
den er på rekordtid udgivet i over fyrre lande – ganske enkelt fordi den virker.
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