
Marias dukke
Hent bøger PDF

Morten D\u00fcrr
Marias dukke Morten D\u00fcrr Hent PDF Maria og hendes bror er hjemløse gadebørn. De samler skrald for
at overleve. Hver dag skal de aflevere deres plastik, papir, glas og pap til de voksne. Sådan tjener de penge.
Men en dag finder Maria en fin dukke. Den vil hun beholde. Men dukken skal være en hemmelighed - for alt

hvad Maria finder, skal jo afleveres til de voksne ... "Marias dukke" er en rørende fortælling om
søskendesammenhold i en hverdag fjernt fra dansk virkelighed. Anmeldelser: “Marias dukke" er oplysning og

oplevelse, indtryk og indsigt. Den formidler en tragisk børnehverdag, som vil få følelser af solidaritet og
sympati frem i danske læsere. Men først og fremmest er det en billedbog med et særdeles højt kunstniveau.”
Klaus Rothstein. "Bogen er på en gang rystende, indsigtsfuld og stærk. Ikke mindst på billedsiden, hvor
Gabel leverer nogle af sine bedste illustrationer nogensinde ... " Kari Sønsthagen, Berlingske Tidende, 5

stjerner. "Morten Dürr vender store emner som liv og død, løgn og godhed. Det hele bliver dobbelt så godt af
Lars Gabels stærke billeder af skod og skrald. De uudgrundelige figurer står som frosne støtter på en ofte

giftiggul baggrund. Det er suveræn illustrering af en gribende historie." Steffen Larsen, Dagbladet Politiken,
5 stjerner.

 

Maria og hendes bror er hjemløse gadebørn. De samler skrald for at
overleve. Hver dag skal de aflevere deres plastik, papir, glas og pap
til de voksne. Sådan tjener de penge. Men en dag finder Maria en fin
dukke. Den vil hun beholde. Men dukken skal være en hemmelighed
- for alt hvad Maria finder, skal jo afleveres til de voksne ... "Marias

dukke" er en rørende fortælling om søskendesammenhold i en
hverdag fjernt fra dansk virkelighed. Anmeldelser: “Marias dukke"
er oplysning og oplevelse, indtryk og indsigt. Den formidler en
tragisk børnehverdag, som vil få følelser af solidaritet og sympati

frem i danske læsere. Men først og fremmest er det en billedbog med
et særdeles højt kunstniveau.” Klaus Rothstein. "Bogen er på en gang
rystende, indsigtsfuld og stærk. Ikke mindst på billedsiden, hvor

Gabel leverer nogle af sine bedste illustrationer nogensinde ... " Kari
Sønsthagen, Berlingske Tidende, 5 stjerner. "Morten Dürr vender



store emner som liv og død, løgn og godhed. Det hele bliver dobbelt
så godt af Lars Gabels stærke billeder af skod og skrald. De

uudgrundelige figurer står som frosne støtter på en ofte giftiggul
baggrund. Det er suveræn illustrering af en gribende historie."

Steffen Larsen, Dagbladet Politiken, 5 stjerner.
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