
Korsriddersange
Hent bøger PDF

Kristoffer Uhre Knattrup
Korsriddersange Kristoffer Uhre Knattrup Hent PDF Korsriddersange er magiske rim til børn og unge. Tag

med på en sanselig rejse igennem farefulde og smukke oplevelser! Bogens rim leger med det danske sprog, så
det udfordrer og overrasker både læser og lytter. Versene opfordrer til forundring og glæde, empati og ro. Den
er velegnet som godnatlæsning, hvor drømmene snart venter. Bogen er skabt for at få lytteren til at blive

inspireret af poesiens verden. At man kan drømme sig væk til en strålende verden, hvor fantasiens fællesskab
altid vinder. Så tag de små korsriddere i hånden, og kom med på eventyr, hvor både lytterens ordforråd og
fantasifuldhed med garanti vil gro! Uddrag af bogen Lad himlen vokse i din kind når du forsvinder ind i

rustningens magi hvor kærligheden bliver fri Jorden må ikke gå i forfald vi har et kald vi vil for mor og far
vinde i vinden vil vi pludselig forsvinde Vi vil ikke forstå det underlige og det grå vi vil bare ride side om
side Om forfatteren Kristoffer Uhre Knattrup (f. 1989) er uddannet cand.theol. fra Københavns Universitet.

Speciale om maleren Caravaggio. Han har tidligere udgivet digtsamlingen Tropisk blod ved det
københavnske forlag Cris og Guldmann (2016). Han har haft tekster i flere litterære publikationer.
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