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En sprække i tapetet Annette Herzog Hent PDF Jeg har en lille drage, der bor i en sprække i tapetet under min
seng. Den elsker at lege med mit legetøj og spise mad fra min taske, og den beskytter mig, når jeg er bange
om natten. Men en dag er sprækken i tapetet væk, og min drage kan ikke komme ud ... Billedbog om en

usynlig ven. Fra 3 år. Stikord: Angst om natten, drager, usynlige venner, familie, falde i søvn, nat,
indbrudstyve, heltemod I Politiken skriver Steffen Larsen: "Jeget er et frygtsomt barn med ubekymrede
forældre. Men heldigvis har drengen en beskytter, som bor inde bag tapetet. Det er en drage, som alt efter
omstændighederne kan være lille og legesyg eller stor og farlig, når tyvene lurer udenfor i mørket. Så alt er
godt i barnekammeret om natten. Lige indtil det skal males. Og hullerne bliver stoppet til. Annette Herzog er

en klog fortæller. Hun giver liv til den skældede nattegæst og den selvskabte tryghed, som dyret
repræsenterer. Modsat forældrene, som snorker nedenunder. Du skal bare kalde, hvis du er bange, siger de.
Men drengen ved bedre. Bevæbnet med en monsterstor gaffel prikker han hul i tapetet og leget uhæmmet
med sin ven. "Det var mit livs bedste nat". Om dagen dækker han legehullet til, så forældrene ikke opdager
det. Forfatternes tysktalende oprindelse fornægter sig ikke: "Det værste havde jeg lagt bag mig". Barbara
Korthues tegner til. Hvor ordene er præcise, er billederne runde, uldne og livlige i stil med hos Charlotte
Pardi. Farverne har nattesyn, og ofte foregår det vigtigste i et hjørne. Der er en god fornemmelse for, at

farligheden skal have en dobbelt bund. ... Tegneren giver et raffineret modspil til den ligefremme tekst. Alle
børn skulle have sådan en drage." Lektørudtalelse: Anvendelse/målgruppe/niveau Billedbogen henvender sig
til de mindste på 3-6 år, og kan især formidles til børn, der er bange for mørket og for at sove alene. Fin til
oplæsning for børnehavebarnet Beskrivelse En dejlig billedbog, der arbejder med angsten for at sove alene.
På barnets værelse er der en sprække i tapetet, og i den sprække bor der en lille fantasidrage, der beskytter
barnet og fjerner angsten for det ukendte, der lurer når mørket falder på. Pludselig en dag har mor og far
repareret sprækken i væggen, og det fremkalder angst hos barnet, for nu er dragen der ikke længere til at
beskytte barnet. Samtidig bliver barnet nervøst for at dragen skal blive bange, når den nu er spærret inde i
væggen. Efter mange overvejelser beslutter barnet at være modigt og sejt og begiver sig ud på den farefulde
rejse ned ad trappen til køkkenet for at hente en gaffel, der kan lave hul i tapetet og befri den lille drage, så
hverken den eller barnet skal være bange mere. Farverne i billedbogen er overvejende mørke og understreger

med uhyggelige skyggetegninger den angst, mørket fremkalder hos barnet.

 

Jeg har en lille drage, der bor i en sprække i tapetet under min seng.
Den elsker at lege med mit legetøj og spise mad fra min taske, og
den beskytter mig, når jeg er bange om natten. Men en dag er
sprækken i tapetet væk, og min drage kan ikke komme ud ...



Billedbog om en usynlig ven. Fra 3 år. Stikord: Angst om natten,
drager, usynlige venner, familie, falde i søvn, nat, indbrudstyve,
heltemod I Politiken skriver Steffen Larsen: "Jeget er et frygtsomt
barn med ubekymrede forældre. Men heldigvis har drengen en
beskytter, som bor inde bag tapetet. Det er en drage, som alt efter
omstændighederne kan være lille og legesyg eller stor og farlig, når
tyvene lurer udenfor i mørket. Så alt er godt i barnekammeret om
natten. Lige indtil det skal males. Og hullerne bliver stoppet til.

Annette Herzog er en klog fortæller. Hun giver liv til den skældede
nattegæst og den selvskabte tryghed, som dyret repræsenterer.

Modsat forældrene, som snorker nedenunder. Du skal bare kalde,
hvis du er bange, siger de. Men drengen ved bedre. Bevæbnet med
en monsterstor gaffel prikker han hul i tapetet og leget uhæmmet
med sin ven. "Det var mit livs bedste nat". Om dagen dækker han

legehullet til, så forældrene ikke opdager det. Forfatternes
tysktalende oprindelse fornægter sig ikke: "Det værste havde jeg lagt
bag mig". Barbara Korthues tegner til. Hvor ordene er præcise, er
billederne runde, uldne og livlige i stil med hos Charlotte Pardi.

Farverne har nattesyn, og ofte foregår det vigtigste i et hjørne. Der er
en god fornemmelse for, at farligheden skal have en dobbelt bund. ...
Tegneren giver et raffineret modspil til den ligefremme tekst. Alle

børn skulle have sådan en drage." Lektørudtalelse:
Anvendelse/målgruppe/niveau Billedbogen henvender sig til de
mindste på 3-6 år, og kan især formidles til børn, der er bange for
mørket og for at sove alene. Fin til oplæsning for børnehavebarnet
Beskrivelse En dejlig billedbog, der arbejder med angsten for at sove

alene. På barnets værelse er der en sprække i tapetet, og i den
sprække bor der en lille fantasidrage, der beskytter barnet og fjerner
angsten for det ukendte, der lurer når mørket falder på. Pludselig en
dag har mor og far repareret sprækken i væggen, og det fremkalder
angst hos barnet, for nu er dragen der ikke længere til at beskytte

barnet. Samtidig bliver barnet nervøst for at dragen skal blive bange,
når den nu er spærret inde i væggen. Efter mange overvejelser
beslutter barnet at være modigt og sejt og begiver sig ud på den

farefulde rejse ned ad trappen til køkkenet for at hente en gaffel, der
kan lave hul i tapetet og befri den lille drage, så hverken den eller
barnet skal være bange mere. Farverne i billedbogen er overvejende
mørke og understreger med uhyggelige skyggetegninger den angst,

mørket fremkalder hos barnet.
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