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De Forbandede Dukkers Land Kim Fupz Aakeson Hent PDF Hvad sker der egentlig med det legetøj, der
forsvinder? Stakkels Bob. Han havde været pigens yndlingsdukke lige indtil den dag, hvor hun blev sur på
ham og kaldte ham ‘Forbandede bob’. Så kan det nok være, at der kom andre boller på suppen, og Bob endte
med at lade sig falde ud af vinduet, og så var det bal forbi. Men bedst som han lå der i buskene og ømmede
sig, kom der en dukke forbi - og hun er på vej til De forbandede dukkers land. Det skulle være det rene

paradis for dukker og andet legetøj. Bob går med, men vejen er lang ... og findes De forbandede dukkers land
overhovedet?

OM DE FORBANDEDE DUKKERS LAND

"Årets sjoveste, dybeste og flotteste billedværk er vist udkommet nu!" - Politiken

"De Forbandede Dukkers Land er en smuk fortælling om fire kæntrede outsidere, som søger et fristed, hvor
"man kan være sin egen lykkes dukke" ... Der er noget altfavnende universelt og samtidig umiskendelig
nordisk over denne både rørende og humoristiske fabel om venskab og længsel. ...En af årets bedste

billedbøger. Simpelthen." - Information
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