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Skrotkongen og jeg Jesper Tolstrup Hent PDF “Om sommeren, når det er rigtigt varmt med fluer og bier, der
summer omkring, drager jeg ud i Skrotkongens rige.?Dér er kroge og huler, hvor man kan gemme sig og

drømme.?Der er rustne stole og hullede sæder, hvor man kan lege, at man er Kejser Rust for en dag.” Sådan
starten historien “om Skrotkongen og jeg” - en fantasifuld historie om en drengs eventyr på en skrotplads.
Den charmerende billedbog fortæller med et barns fantasi om en drengs oplevelser blandt hjulkapsler, dæk,

bilradioer og andet skrot. En masse skrammel bliver pludselig til fantasifulde verdener - såsom det
hemmeligste hemmelige eller Sydhavets strande. “Skrotkongen og jeg” er skrevet af Jesper Tolstrup, som
tidligere har skrevet blandt andet “Axels første landskamp”. De stemningsfulde illustrationer er af Tore

Alexandersen, og de to har tidligere sammen udgivet den ligeledes fantasifulde “I min morfars kælder sejler
et sørøverskib”.

 

“Om sommeren, når det er rigtigt varmt med fluer og bier, der
summer omkring, drager jeg ud i Skrotkongens rige.?Dér er kroge og
huler, hvor man kan gemme sig og drømme.?Der er rustne stole og
hullede sæder, hvor man kan lege, at man er Kejser Rust for en dag.”
Sådan starten historien “om Skrotkongen og jeg” - en fantasifuld
historie om en drengs eventyr på en skrotplads. Den charmerende
billedbog fortæller med et barns fantasi om en drengs oplevelser
blandt hjulkapsler, dæk, bilradioer og andet skrot. En masse
skrammel bliver pludselig til fantasifulde verdener - såsom det

hemmeligste hemmelige eller Sydhavets strande. “Skrotkongen og
jeg” er skrevet af Jesper Tolstrup, som tidligere har skrevet blandt
andet “Axels første landskamp”. De stemningsfulde illustrationer er
af Tore Alexandersen, og de to har tidligere sammen udgivet den
ligeledes fantasifulde “I min morfars kælder sejler et sørøverskib”.
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