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lille pige og alle hendes eventyr. Hun elsker at gå på opdagelse og udforske verden, fyldt af magi og
spændende oplevelser. En hemmelighed er bedst, når de voksne ikke kender den, synes Sofia. Men en dag, da

Sofia går på eventyr, glemmer hun, at det nogle gange er bedst at spørge en voksen om lov, og det får
ubehagelige konsekvenser for Sofia. En super læsebog for de lidt større børn og hyggelig godnathistorie for
de mindre børn. Det siger andre børn: "Det er en spændende historie om Sofia, en rigtig sjov og sød bog. Den
er god at hygge med. Sofia er en pige alle kan lide, hun er rigtig sjov og super livlig. Vi vil gerne høre mere

om Sofia." Laura 9 år og Asta 7 år.
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