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Erik maler hunden blå Morten Dürr Hent PDF Erik maler hunden blå. Hunden skal vaskes, men den vil ikke.
Så får hunden en hundekiks, nu vil den gerne i bad. Hunden bliver ren igen. Erik vil også have en hundekiks.

Men det må han ikke for mor. Så maler Erik sig blå!

MÅLGRUPPE: Billedbog for 3 - 8 år.

FORMAT PDF: Ebogen kan læses på alle apparater, som kan læse pdf.

ANMELDELSER: Mads Berg maler med klare farver, mest knaldrød og koboltblå og sort og hvid som
kontraster og kanter, og med bred pensel og enkle former i en opsigtsvækkende, sjov og særegen stil. Morten

Dürrs tekst er kortfattet, mundret og nutidig. (4 stjerner, Kari Sønsthagen, Berlingske Tidende)

" Der er flere ting i billedernes udtryk der minder mig en smule om Arne Ungerman. Brugen af lyset fra de
hvide flader på siderne og ansigternes udtryk, og så måske fordi den også har lidt tilfælles med Jens

Sigsgaards Palle alene i verden, da det er samme type historie, der forsøger at nå frem til en inderkerne i børns
tilværelse ... (bogen) ... vil kunne føre til mange gode samtaler." (Torben Bråe Olesen, lektørudtalelse, DBC).
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