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Barn af bøger er en poetisk hyldest til børnelitteraturen af Oliver Jeffers, som også har tegnet og skrevet den
populære Hittegods, og Sam Winston. Bogen er et smukt og intenst manifest til glæden ved at give historier
videre fra voksen til barn og fra barn til barn – hen over generationer og århundreder igennem landskaber af
fantasi og fortællinger.
Hvilke bøger, er du barn af? Et barn af bøger sætter sejl og begiver sig af sted ud på eventyr, hun kommer til
et hus, hvor der bor en dreng, som hun inviterer med ud på sin rejse. Sammen rejser de to nu gennem
bogstavlandskaber skabt af klassiske børnehistorier og vuggeviser. I Oliver Jeffers velkendte enkle men
alligevel sofistikerede og levende streg følger vi de to børn på opdagelse over et hav af ord, hen over indbildte
bjerge og gennem skove af eventyr – bogstaveligt talt. Landskaberne er nemlig skabt af tekstcitater fra alle de
mest elskede klassiske historier; Hans og Grethe, Peter Pan, Den lille havfrue, Robinson Crusoe, Alice i
eventyrland og mange mange flere.Det er bare med at finde nøglen til børnenes verden, så vil en verden af
historier åbne sig, for fantasi er nemlig gratis - som det hedder i bogen. Det er et mærkeligt samarbejde med de
her forfattere, som er døde for længe siden, og nu vender deres historier tilbage i denne bog på en ny måde og
med et nutidig twist, der genopfinder de klassiske fortællinger. - Oliver Jefffers Jeg tror, udgangspunktet må
være, da nogen begyndte at skrive for længe længe siden. Det var fantastiske bøger på deres tid og for deres
generation og i den æra, de tilhører. Lad os se, tænkte vi, om vi kan yde dem retfærdighed og gøre noget, som
hylder dem, men på en nutidig måde. - Sam Winston Her er link til en superkort præsentation af den engelske
udgave: http://www.iamachildofbooks.com/ Anmelder-citater: Denne bog er en lovprisning af bøger, læsning
og historier, en enestående læseoplevelse og en inspirerende gave til unge og gamle bogelskere -The
Bookseller Hvert eneste af bogens elementer; det hjemsøgende prosadigt udført med håndskrevne ord;
tegningerne udført med vandfarver, blyant og digital collage; og objekterne bygget af ord, der er lånt fra
klassike fortællinger - det hele arbejder sammen henimod en et rigt og harmonisk hele. En uimodståelig
invitation til læsning. - Booklist (starred review) En opfindsom, selvsikker og ret cool undersøgelse af litterær

begejstring. - Kirkus Review Jeffers' lidt underspillede illustrationer er elegante, men samtidig
komplementerer de omsorgsfuldt de typografiske landskaber. Det er et friskt og fascinerende samarbejde
mellem to begavede mestre. - New York Times
Kig ind i vor fysiske butik i Valby København - Bøger om Alternativ Behandling, Astrologi, Horoskoper,
Efter livet, Engle, Familie. Stort udvalg af bøger, e-bøger, CDere, DVDere om det alternative. Vi har sat alle
vores varer ned til under kostpris, så priserne er minimum 50% af normal butikspris. fra Sebra, Smallstuff m.
Du skal kun betale portoen. dåbsbogen til dåbsbarnet og fødselsdagsbogen til store og små. Klik her for at
logge ind Ved oprettelse af profil, accepterer jeg Gyldendals Persondatapolitik Oplysende fremstilling af den
arabiske verdens historie fra senmiddelalderen til i dag set med arabernes øjne. Salg af røgelse, englekort,
tarotkort og meget meget mere mellem himmel og jord. Du skal kun betale portoen. Nyt tilbud: Få en dejlig
babypakke Lige nu kan du få en dejlig babypakke fyldt med gode ting til en værdi af 469,95 kroner. Nyt
tilbud: Få en dejlig babypakke Lige nu kan du få en dejlig babypakke fyldt med gode ting til en værdi af
469,95 kroner. Det skulle have været en helt almindelig ferie i et lejet hus i en fransk landsby. Aslan har haft
512 023 brugere Det skulle være en helt almindelig ferie. februar 2016. Kig ind i vor fysiske butik i Valby
København - Bøger om Alternativ Behandling, Astrologi, Horoskoper, Efter livet, Engle, Familie. Fin
gaveide. Spirituel boghandler, med alt indenfor krop - sind og ånd. Du skal kun betale portoen. Fin gaveide.
Velkommen til Aslan Om de gode bøger og de gode fortællere og meget mere Nyeste opdatering 6. Det skulle
have været en helt almindelig ferie i et lejet hus i en fransk landsby. a. Nyt tilbud: Få en dejlig babypakke
Lige nu kan du få en dejlig babypakke fyldt med gode ting til en værdi af 469,95 kroner.

