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Mowgli Sarah Engell Hent PDF En pige bor i mørke bag en låst dør. Hun har aldrig set himlen, solen eller

stjernerne. Men hun er ikke alene. Mor er der også, og hun er hurtig, stærk, modig - og rigtig god til at kravle
langs panelerne. Og gennem ristens tremmer kan pigen høre nogen synge.   Forfatter Sarah Engell har længe
været optaget af såkaldte Mowgli-børn. Børn, som lever totalt isoleret og vokser op med ingen eller meget

sparsom menneskelig kontakt. Fælles for dem er, at de intet eller meget lidt sprog har. Deres historier afspejler
både det grusomste og det smukkeste ved mennesket. Grusomheden i, at små børn overlades til sig selv. Det
smukke og livsbekræftende i at kunne overleve - trods alle odds.   Mowgli er en del af serien CARLSENS

BILLEDNOVELLER, som er billedbøger til unge: Korte, illustrerede historier skabt af nogle af de allerbedste
forfattere og illustratorer - i dette tilfælde Sarah Engell og Cato Thau-Jensen.

 

En pige bor i mørke bag en låst dør. Hun har aldrig set himlen, solen
eller stjernerne. Men hun er ikke alene. Mor er der også, og hun er
hurtig, stærk, modig - og rigtig god til at kravle langs panelerne. Og
gennem ristens tremmer kan pigen høre nogen synge.   Forfatter
Sarah Engell har længe været optaget af såkaldte Mowgli-børn.

Børn, som lever totalt isoleret og vokser op med ingen eller meget
sparsom menneskelig kontakt. Fælles for dem er, at de intet eller

meget lidt sprog har. Deres historier afspejler både det grusomste og
det smukkeste ved mennesket. Grusomheden i, at små børn overlades
til sig selv. Det smukke og livsbekræftende i at kunne overleve -

trods alle odds.   Mowgli er en del af serien CARLSENS
BILLEDNOVELLER, som er billedbøger til unge: Korte,

illustrerede historier skabt af nogle af de allerbedste forfattere og
illustratorer - i dette tilfælde Sarah Engell og Cato Thau-Jensen.
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