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Rejsen Aaron Becker Hent PDF Lektørudtalelse: Kort om bogen Ordløs billedbog. Med et magisk kridt
tegner pigen en dør på væggen. Gennem den kommer hun ind i en fantasiverden, hvor der venter mange
oplevelser. For den 4-7-årige hjemme, i børnehaven eller SFO Beskrivelse En pige keder sig, men med et

farvekridt tegner hun en dør ind til en fantasiverden. På rejsen herinde oplever hun mystiske slotte,
dampdrevne flyvemaskiner og magiske ørkenbyer. Det er første bog, tegneren får udgivet i Danmark

Vurdering Flot og fantastisk bog der indbyder til at gå på opdagelse i illustrationerne. Handlingen fremgår
tydeligt, også selvom bogen er helt uden tekst. Imponerende, fuldt farvelagte opslag veksler med hvide sider,
hvor pigen tegner ting som båd, luftballon og flyvende tæppe, efterhånden som hun skal bruge dem. Der er
meget at snakke om både i de fantasifulde tegninger, der bl.a. låner inspiration fra M.C. Escher og hans
kanalfyldte byer, og i historien, der handler om kedsomhed, fantasi og venskab Andre bøger om samme

emne/genre Det urealistiske indhold er tegnet fuldstændigt realistisk, som fx Christopher Wormell gør det i
sine bøger, bl.a. Jørgen, dragen og prinsessen . Bogen har lånt ideen med farvekridtet fra den gamle billedbog
Tullemand og det violette farvekridt , oprindelig fra 1955 og oversat år 2000. Becker har lavet en meget flot
billedbog over denne idé Til bibliotekaren Fantastisk flot billedbog der kan købes til alle biblioteker Lektør:

Bo Knudsen

 

Lektørudtalelse: Kort om bogen Ordløs billedbog. Med et magisk
kridt tegner pigen en dør på væggen. Gennem den kommer hun ind i
en fantasiverden, hvor der venter mange oplevelser. For den 4-7-

årige hjemme, i børnehaven eller SFO Beskrivelse En pige keder sig,
men med et farvekridt tegner hun en dør ind til en fantasiverden. På

rejsen herinde oplever hun mystiske slotte, dampdrevne
flyvemaskiner og magiske ørkenbyer. Det er første bog, tegneren får
udgivet i Danmark Vurdering Flot og fantastisk bog der indbyder til
at gå på opdagelse i illustrationerne. Handlingen fremgår tydeligt,
også selvom bogen er helt uden tekst. Imponerende, fuldt farvelagte
opslag veksler med hvide sider, hvor pigen tegner ting som båd,

luftballon og flyvende tæppe, efterhånden som hun skal bruge dem.
Der er meget at snakke om både i de fantasifulde tegninger, der bl.a.
låner inspiration fra M.C. Escher og hans kanalfyldte byer, og i
historien, der handler om kedsomhed, fantasi og venskab Andre
bøger om samme emne/genre Det urealistiske indhold er tegnet
fuldstændigt realistisk, som fx Christopher Wormell gør det i sine



bøger, bl.a. Jørgen, dragen og prinsessen . Bogen har lånt ideen med
farvekridtet fra den gamle billedbog Tullemand og det violette

farvekridt , oprindelig fra 1955 og oversat år 2000. Becker har lavet
en meget flot billedbog over denne idé Til bibliotekaren Fantastisk
flot billedbog der kan købes til alle biblioteker Lektør: Bo Knudsen
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