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Dette her er Michael, der kommer pænt kørende på sin tricykel inde i haven. Han må ikke køre ud på gaden,
og det ved han godt. Men der er så meget andet, han ikke ved om trafik. Men hvis hans mor og far læser de
næste sider i denne bog, så kan han lære en hel masse om det. Og det kan du også. Du kan lære, hvad skiltene

betyder og al den slags. Synes du, vi skulle læse noget mere om det?"

Willy Breinholst sjove bog lærer børn noget om trafik og færdselsregler. Bogen er meget velegnet til
højtlæsning og er en hyggelig måde for børn at lære vigtige ting.

Den dansk forfatter Willy Breinholst (1918-2009) skrev over 100 humoristiske bøger og står desuden bag to
af filmmanuskripterne til "Mig og min lillebror" sidst i 1960‘erne. Willy Breinholsts bøger er blevet oversat
til mange fremmedsprog, har solgt i millioner eksemplarer og har i Tyskland ligget på bestsellerlisten i over
450 uger. Willy Breinholst er blevet sammenlignet med forfattere som Ernest Hemingway, Honoré de Balzac

og Klaus Rifbjerg.
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