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Herman bøgerne handler om små og store hverdagsoplevelser, som de yngste børn kan glæde sig over og
forholde sig til. Samtidig træner børnene i Trin for Trin færdighederne i sociale kompetencer – de

grundlæggende følelser. Bagerst i bøgerne er der oplæg til samtale og til dukkespil med fingerdukkerne
Hurtig-hunden og Stop-op-sneglen.

I de 5 første bøger bliver Hermann glad, vred, bange, overrasket og ked af det. I den 6. bog kan han ikke lide
maden. Thomas Balle har illustreret bøgerne med varme og sjove tegninger, der understøtter teksten.

Hvorfor bliver Hermann vred?
Hermann har en super aftale med sin bedste ven. I dag skal de lege superhelte, og Hermann skal være

BatHermann. Han klæder sig ud som verdens sejeste super-flagermuse-helt. Hermanns ven har glemt aftalen.
Hermann mærker sit hjerte banker hårdt, og han trækker vejret hurtigere. Han er rigtig vred.
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