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Carl Ida Jessen Hent PDF Endelig er det blevet Carls tur til at besøge Farmor helt alene. Han har sådan glædet
sig. De skal lege og hygge sig bare de to. Men tingene går ikke altid, som man tror …

Ida Jessen og Hanne Bartholin har igen fundet sammen om et klassisk gedigent billedbogsprojekt, hvor der er
kælet for enhver detalje. Velegenet til oplæsning fra 3 år.

Pressen skriver:

»En klog historie i et smukt sprog. Højt båret oppe af Hanne Bartholins blide og tunge dyr, der bevæger sig
så poetisk – især med snablen. Det er indlysende enkelt fortalt.«

***** – Politiken

»Forfatteren Ida Jessen og tegneren Hanne Bartholin har i fællesskab begået et sandt lille mesterværk udi den
litterære genre for børn … Carl kan nemt gå hen og blive en moderne klassiker.«

****** – KultuNaut.dk

»Ida Jessen og Hanne Bartholin har med ”Carl” skabt en garanteret billedbogsklassiker for de mindste … Carl
fortjener at blive læst i laser i småbørnsfamilierne.«

***** – Jyllands-Posten

»De har gjort det før, og nu gør de det igen. Forfatter Ida Jessen og tegner og grafiker Hanne Bartholin har i
fællesskab skabt den fineste børnebog, der godt kunne gå hen og blive en klassiker.«

***** – Fyens Stiftstidende

»De er fantastiske de bøger, og forfatterduoen kan noget med både i ord og billeder at fortolke små børns
univers. Jeg tror at børnebøger er den højeste kunst, hvis jeg skal være helt ærlig. Det kræver en kombination

af empati og poesi, som kun er de færreste forundt.«

- Julia Lahme (blogger)
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