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Dragejagten Bj\u00f8rn Ousland Hent PDF Lektørudtalelsen: Et omvendt eventyr i moderne udgave er for
børn der kender de klassiske folkeeventyr fra 4 til 7 år til brug derhjemme, i daginstitutionen i tidligste

indskoling Beskrivelse   Dette omvendte eventyr handler om en prinsesse, som er forkælet. hun får gaver hver

dag, men til sin fødselsdag ønsker hun en ægte drage. Kongen indkalder dragefangere og tilbyder det halve
kongerige og prinsessen. Knægten kommer hjem med et drageæg, men da dragen bliver stor, bortfører den
prinsessen. Først bliver kongen og alle andre forfærdede, men siden indser de, at de er blevet fri for den

krævende og sure prinsesse. Dette er en hybrid mellem billedbogen og tegneserien, som jeg vil betegne mest
som en billedbog, der er især billeder og tekst som i en billedbog, men der er nogle sider med billeder i
rammer, som i en tegneserie, og dialog føres "ned" til den talende med en enkel streg. Bogen kan ikke

billedlæses med samme mening som med teksten, for der er underfundigheder båret i den tilpas korte tekst.
Billederne er enkle med store runde figurer tegnet med konturstreger, farvelagt heldækkende med klare farver,

og skygger og kontraster i farvekridt. Forfatter og illustrator har udgivet flere billedbøger og

tegneserieudgaver af folkeeventyr Sammenligning   Eventyr som Klodshans og andre lignende folkeeventyr får

ny og morsom mening, når man præsenteres for en ny og frisk omvendt udgave, som her Samlet konklusion  
Et skægt, friskt og velforløst omvendt eventyr der vil more målgruppen og deres voksne Lektør: Torben Bråe

Olesen
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