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Skurkistan René Toft Hent PDF ”Jamen så lad os da lave en revolution,” sagde Bulder, der egentlig også
synes kalif Ondisulet var en rimelig kedelig fætter, når det kom til stykket.

Kloakkens mange gange rungede nu af ivrige revolutionære tilråb, som ”Ned med kaliffen”, ”Hurra for
Ingolf” og Bulders hurtigt lavede revolutionsrim ”Kaliffen er en dum skurk, vi vil hellere have en lille purk.

Ingolf han er super sej, og kaliffen er et kvaj!”

Skurkistan er en eventyrlig skurkagtig børnebog til børn i alderen 6 år og opefter, der læner sig i tone og
absurditet op af forfatterens litterære helte Ole Lund Kirkegaard og Rune T. Kidde. Spækket med

charmerende illustrationer tager bogen sin læser med til en verden befolket af gale kaliffer, flinke bødler,
alvidende hypokondere, hemmelige bestyrelser, balstyriske møgunger og skurke, masser af skurke.

I al sin enkelthed handler Skurkistan om et hemmeligt land, Skurkistan, hvor det ved lov er bestemt at alle
indbyggerne skal være skurke. Da en lille purk ved navn Ingolf finder et smuthul i loven får det uanede
konsekvenser for landet, indbyggerne og ikke mindst landets lumske kalif, Kalif Ondisulet. Det ender

naturligvis i slagsmål, luftpirateri og revolution, for mindre kan ikke gøre det i Skurkistan.

Det er en vild børnebog.

 

”Jamen så lad os da lave en revolution,” sagde Bulder, der egentlig
også synes kalif Ondisulet var en rimelig kedelig fætter, når det kom

til stykket.

Kloakkens mange gange rungede nu af ivrige revolutionære tilråb,
som ”Ned med kaliffen”, ”Hurra for Ingolf” og Bulders hurtigt

lavede revolutionsrim ”Kaliffen er en dum skurk, vi vil hellere have
en lille purk. Ingolf han er super sej, og kaliffen er et kvaj!”

Skurkistan er en eventyrlig skurkagtig børnebog til børn i alderen 6
år og opefter, der læner sig i tone og absurditet op af forfatterens

litterære helte Ole Lund Kirkegaard og Rune T. Kidde. Spækket med
charmerende illustrationer tager bogen sin læser med til en verden
befolket af gale kaliffer, flinke bødler, alvidende hypokondere,

hemmelige bestyrelser, balstyriske møgunger og skurke, masser af
skurke.

I al sin enkelthed handler Skurkistan om et hemmeligt land,
Skurkistan, hvor det ved lov er bestemt at alle indbyggerne skal være
skurke. Da en lille purk ved navn Ingolf finder et smuthul i loven får
det uanede konsekvenser for landet, indbyggerne og ikke mindst
landets lumske kalif, Kalif Ondisulet. Det ender naturligvis i

slagsmål, luftpirateri og revolution, for mindre kan ikke gøre det i
Skurkistan.



Det er en vild børnebog.
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