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"Bilderböckernas bilderbok" i ny kostym Den fantasieggande barnboksklassiker "Till vildingarnas land" är
tillbaka! Nu i en exklusiv utgåva med nyrestaurerade illustrationer som tagits fram i samarbete med
illustratören själv. Maurice Sendaks fascinerande, suggestiva bilder växer över uppslagen - en fest för ögat! En
kväll busar Max så vilt i sin vargkostym att han får gå till sitt rum utan att ha fått någon middag.
Men han låter sig inte kuvas utan morrar tillbaka åt mamma.
Inne på sitt rum skapar han en fantasivärld och seglar iväg till vildingarnas land. Där blir han kung, efter att
först ha tämjt de ruskiga varelserna med sin magiska blick. Men Max tröttnar på vildingarnas oväsende och
längtar hem till tryggheten - till någon som tycker om honom. Till vildingarnas land utkom för första gången
1963. Boken tilldelades den prestigefyllda Caldecott-medaljen 1964, trots att en del kritiska röster hördes.
Sendaks bilderboksbarn ansågs på den tiden vara både obstinat och uppnosigt. En provokation i den
amerikanska barnboksvärlden. Men läsarna älskade, och älskar fortfarande, Max och hans förmåga att tämja
vildingarna (och sin rädsla) genom att se rakt in i ögonen på dem. Till vildingarnas land blev en
barnboksklassiker som fortfarande lockar både gamla och nya generationer läsare. Till denna utgåva har
illustrationerna restaurerats varsamt i samarbete med Sendak själv. Resultatet? Linjer och kulörer framträder
på nytt i en fantastisk konst- och litteraturupplevelse.
The book has been adapted into other media several times, including an animated short in 1974 (with an
updated version in 1988); a 1980 opera; and a live-action 2009 feature-film adaptation. jag har skrivit ut dina
”spåra bokstäver” för att kunna ge till mina två sexåringar, de säger att de inte vill börja i skolan, en stor
anledning är … Fröken Flano Filosoferar Jag arbetar som Förskollärare sedan många år. Efter varje film i
detta program visas en tillhörande bakomfilm. Win Butler - Sång, gitarr, bas, orgel, keyboards, mandolin;
Régine Chassagne - Sång, piano, keyboards, dragspel, hurdy-gurdy, trummor, xylofon; Richard Reed Parry Gitarr, kontrabas, keyboards, synth, dragspel, percussion Fröken Flano Filosoferar Jag arbetar som
Förskollärare sedan många år. Yearning for escape and adventure, a young boy runs away from home and
sails to an island filled with creatures that take him in as their king. Hej .

Use Maurice Sendak's wonderful story in your classroom by trying our enormous collection of free teaching
ideas and related classroom activities. 6/23/2010 · Vilda djur har något som kittlar fantasin hos barn. Efter
varje film i detta program visas en tillhörande bakomfilm. Yearning for escape and adventure, a young boy
runs away from home and sails to an island filled with creatures that take him in as their king. 1/7/2010 · Så
har jag då börjat blogga. 6/23/2010 · Vilda djur har något som kittlar fantasin hos barn.
Bandmedlemmar. 1/7/2010 · Så har jag då börjat blogga.
Bandmedlemmar. Bandmedlemmar.

