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Den blå drage 1 - Det blå æg Ry Kristensen Hent PDF Den blå drage er en anmelderrost illustreret børnebogsserie, der gør det let at snakke
om tunge emner. I ilddragernes verden lever der grønne, røde, brune og sorte drager. Her har de levet sammen i tusindvis af år. Men en dag
faldt der et æg ned fra himlen. I ægget var en drage, men det var ikke en almindelig drage. Nej, denne drage var nemlig helt speciel. For
den var hverken grøn, rød, brun eller sort. Den var blå. Det blå æg er en børnebog der handler om drageungen Blå, der som æg bliver
reddet af et dragepar, som ikke selv kan få unger. Serien om Blå lægger op til samtaler omkring selvtillid, selvværd, at være anderledes,
drilleri og sammenhold, som man kan snakke om i klassen eller hjemme. Emner i bind 1: Det blå æg: At blive forladt, adoption og

kærlighed. Andre emneord til serien: drager (fabeldyr), fantasy, drilleri, for 5 år, for 6 år, for 7 år, for 8 år, for 9 år, let at læse, selvtillid,
venskab, bøger til små børn. Citat fra en anmeldelse af Bognørden: “Sproget i er børnehøjde, stort set alt er levende og fint relateret til

historien og de skønne illustrationer giver fortællingen en uundværlig dimension,” Læs en anden anmeldelse her:
http://bogrummetwp.dk/boganmeldelser/den-blaa-drage-1-det-blaa-aeg-af-ry-kristensen/
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