Nivemaskinen
Kategori:

E-Bøger

Forfatter:

Anita Krumbach

Forlag:

Høst & Søn

Udgivet:

27. januar 2017

Sprog:

Dansk

ISBN:

9788763848053

Nivemaskinen.pdf
Nivemaskinen.epub

Anita Krumbach har skrevet teksten til sin første billedbog, og Cato Thau-Jensen har ladet sig inspirere til
fantastiske billedcollager om en lille, kuet ulv, der en dag tager skruetrækkeren i egen pote og bygger en
maskine, der kan sætte den store, farlige ulv på plads. Den store ulv går med tunge skridt. Glassene dirrer på
bordet. Den lille ulv lytter og krammer sin ven. En morgen begynder de at bygge en nivemaskine med kæber,
der kan knuse, kværne og kvase. Pressen skriver: »Der er aldrig kommet noget lignende, hvor ord og billede
befrugter hinanden, så resultatet bliver himmelhøj klarhed og lutrede følelser. Godhed. Sådan er kunst. Så.«
****** – Steffen Larsen, Politiken »Det er en god og anderledes bog, som kunne være med til at sætte en
samtale i gang mellem børn og voksne […] Man bliver hurtig en del af historien, for den fortælles i jeg form.
Det er med til at gøre, at man bliver suget ind i dette univers« **** – Bogrummet »Krumbach formår med få
ord at skabe en stemning, der rammer lige i hjertet og Thau-Jensens karakteristiske streg understreger
handlingen på fornemmeste vis. Det er en historie, der kræver en god snak om frygt og svigt. « – Jeanette
Thisted Villadsen, Lektør
Teksten er k nap og helt uden anvisninger, men suppleres Læs videre En spændende historie. Nivemaskinen.
(Gælder også ved afhentning) Mere info Photograph by @limauricio | Mauricio Lima-Imagine yourself living
in a country where this scene has happened at least 400,000 times over the last 7 years or those who. En
alvorlig historie om alvorlige emner som mobning, angst og vrede. Velkommen til billedbøgernes verden og

et bredt udvalg af de bedste fra 2016 og 2017. 00 avg rating, 6 ratings, 2 reviews, published 2013), Kanuld og
Onk i miraklernes urtid (0. Nivemaskinen. 0 kommentarer. januar. Nivemaskinen author Anita Krumbach,
publisher Høst & Søn 2017; Kjærgaard, Anna Margrethe. Af Bárður Oskarsson (2016) Ryd. 9788763848053
fra forlaget Høst. Forfatter: J. Reservér. Læs mere. 33 avg rating, 21 ratings, 4 reviews, published 2009),
Den som Fanden lytter til (2.
Bog; Nivemaskinen. Glassene på bordet dirrer, vi krammer hinanden. Nivemaskinen: sk: Krumbach, Anita:
0 448 4 : Heks. Det er værd at tage med på denne rejse.

