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følelser - drenge Billedbog. 10-årige Anton spekulerer over om tingene har en sjæl. Hvad tænker f.eks. cykel
og skoletaske, når han smider dem fra sig. Mor og far morer sig lidt over ham, men morfar forstår ham og
hans tanker Beskrivelse I 2008 udkom \Anton og sorgens pil\. Anton er en filosofisk anlagt 10-årig, som

gerne vil forstå, hvordan verden hænger sammen. Han er begyndt at spekulere over om ting har en sjæl, om
hans cykel undertiden trænger til et hvil, og om skoletasken er ked af at blive hængt op på en knage. Da han
spørger sine forældre, morer de sig lidt over ham. Heldigvis kommer morfar på besøg, han lytter til Anton og
forstår ham. Efter Antons mening forstår en morfar alting, min 9-årige medlektør er enig. Som i \Anton og
sorgens pil\, hvor skolens pedel hører på Anton, fortæller den nye bog om Anton om samhørigheden mellem
et barn og en voksen, der har tid og ro til at høre efter, hvad barnet fortæller. Katrine Marie Guldager skriver
romaner for voksne og børnebøger, til sidstnævnte allierer hun sig med nogle af de bedste danske illustratorer.
Det gælder også bøgerne om Anton, hvor den erfarne Kirsten Raagaard udfolder nye og mere ekspressive
sider af sit talent Anvendelse/målgruppe/niveau Billedbogen henvender sig til børn i alderen 5-10 år.
Hovedpersonen Anton er 10 år, og de tanker, han tumler med, er så komplekse, at også de større børn
genkender dem og vil glæde sig over bogen Sammenligning Jeg kan ikke komme i tanker om andre

billedbøger med en panteistisk tilgang til omverdenen. Tematisk ligner bogen dog på anden vis den første
bog om Anton Samlet konklusion Det er en spændende tankegang, bogen beskriver, og det er dejligt med

billedbøger, som også de lidt større børn kan have glæde af, for billeder er lige så vigtig en oplevelse som ord
Skrevet af Ulla Møller
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