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Kort om bogen
Filosofisk billedbog om, hvad det vil sige at eksistere; at være "dig". Til nysgerrige børn og voksne, især de

4-10-årige

Beskrivelse
Du er dig, fordi dit hjerte slår. Du er dig, fra fingernegle til hårspidser, men når de bliver klippet af, hvad er så

tilbage? Hvis tankerne er en del af dig, hvem er du så, når du ikke tænker på noget? Bogen er fyldt med
filosofiske spørgsmål og udtalelser om, hvad det vil sige at være til. Søren Lind og Hanne Bartholin har

tidligere filosoferet over ingenting og alting, nu er tiden kommet til jeg'et

Vurdering
Filosofisk billedbog, der berører grundlæggende eksistentialistiske spørgsmål om selvet, i et enkelt sprog, der
lægger op til eftertænksomhed og dialog. Hanne Bartholins minimalistiske illustrationer komplementerer

teksten på smukkeste vis og giver de abstrakte spørgsmål en konkret karakter, uden at levere svaret. Det er en
kunstnerisk vellykket bog, der rammer den undren over egen eksistens, som børn (og voksne) kan have

Andre bøger om samme emne/genre
Ligner forfatternes to andre bøger: Historien om absolut ingenting og Historien om alting , i både udtryk og

indhold

Til bibliotekaren
Anbefales købt på linje med de to ovennævnte titler, til både PLC og folkebibliotek. Velegnet til dialogisk

læsning, og som indledning til samtaler om eksistens
Lektør: Johanne Elvers Madsen
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