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En loppe hopper ud ad vinduet Allan Lillelund Andersen Hent PDF Forlaget skriver: En pige fortæller om en
loppe, som hopper ud ad vinduet. Dét er udgangspunktet for denne skrivebog for børn og unge. Pigen

begynder på en ny historie hver aften, og det viser sig, at der er uendelige fortællinger, som kan begynde med
loppens hop.

Denne bog er fuld af øvelser og gode råd til at skrive en god historie. Den kan både læses af nybegyndere,
øvede og dem, der blot er nysgerrige på sproget og fortællinger. Sideløbende med øvelserne, der kommer

omkring alt fra idéfasen til berettermodellen og alt det midtimellem, skriver Allan Lillelund Andersen om en
opvækst i den vestjyske provins, hvor skrivning og biblioteket blev hans redning og indgang til fantasiens

verden.

En loppe hopper ud ad vinduet hylder på legende og kreativ vis lysten til at bygge historier op og undersøge
sproget, og hele bogen er prydet med Gitte Lægårds sjove, flotte og inspirerende tegninger. Så tag med på

loppens eventyr. Hop!

 

Forlaget skriver: En pige fortæller om en loppe, som hopper ud ad
vinduet. Dét er udgangspunktet for denne skrivebog for børn og

unge. Pigen begynder på en ny historie hver aften, og det viser sig, at
der er uendelige fortællinger, som kan begynde med loppens hop.

Denne bog er fuld af øvelser og gode råd til at skrive en god historie.
Den kan både læses af nybegyndere, øvede og dem, der blot er

nysgerrige på sproget og fortællinger. Sideløbende med øvelserne,
der kommer omkring alt fra idéfasen til berettermodellen og alt det
midtimellem, skriver Allan Lillelund Andersen om en opvækst i den
vestjyske provins, hvor skrivning og biblioteket blev hans redning og

indgang til fantasiens verden.

En loppe hopper ud ad vinduet hylder på legende og kreativ vis
lysten til at bygge historier op og undersøge sproget, og hele bogen
er prydet med Gitte Lægårds sjove, flotte og inspirerende tegninger.

Så tag med på loppens eventyr. Hop!
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