Smølftastisk underholdning til
de mindste fra Forlaget Globe!
af Robert Johannes Rasmussen
Der er gang i de små blå. Lige siden Sony lancerede
deres nye - og i øvrigt alt andet end gode - The
Smurfs i biografen sidste år, har der været tryk på
smølfebølgen. Det vrimler med smølfer overalt, og
der findes merchandise i alle afskygninger.
Herhjemme har Nordisk film indtil videre udgivet
16 dvd'er med den klassiske animationsserie, der
blev produceret af NBC/Hanna-Barbera i årene
1981 til 1990, og til november udgiver de også Peyos egen tegnefilm Smølferne og den
magiske fløjte fra 1976. Ligeledes har Forlaget Cobolt taget godt hånd om smølferne, der igen
udkommer som tegneserie herhjemme. Herligt!
Jeg er selv vokset op med Peyos petit nisser, der som bekendt har samme højde som tre æbler,
der er stablet oven på hinanden, og jeg har altid holdt af smølfeuniverset. Derfor er det også
glædeligt, at smølferne har fået en renæssance, så nye generationer også lærer de (primært)
glade nisser at kende.
Men hvad skal man, når man sammen med børnene har fået tygget sig igennem ovenover
nævnte animationsserie, har læst tegneserierne forfra og bagfra samt set filmen, som ingen
ægte smølfefan i øvrigt bør se, så tage sig til?
Jo, så har Forlaget Globe, der også er hoppet med på smølfebølgen, udgivet en lang række
smølfeherligheder, der kan aktivere børn og voksne i fælles hygge. Man kan købe puslespil,
vendespil, billedlotteri og et domino-spil, der nok skal kunne danne grundlag for mange
timers aktivitet. Til de allermindste, til minipoderne, kan man også få skumbøger,
stableklodser og et smølfespil, hvor man kan lære at tælle. Det er da smølftastisk og lige noget
for en ægte fan af de små belgiske nisser!
Globes sortiment af legetøj, spil og bøger, der henvender sig til de mindste smølfefans,
indbyder til leg, hygge og underholdning. Især puslespillene, der er formet som smølfer, samt
vendespillet, domino-spillet og billedlotteriet, der kommer i smarte smølfekufferter, skal være
anbefalet.
De fire puslespil, der er i Globes sortiment, er fra 24 til 48 brikker, hvor billedet af Smølfinepuslespillet ovenover er på 36. Når puslespillet er samlet, får man et fint landsbybillede af
flittige havearbejdende smølfer. Lige noget for en lille pusleglad smølfeelsker!
Se Forlaget Globes smølfesortiment: KLIK
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