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Lille Lyn og farverne Josephine deBois Hent PDF Lille Lyn og Farverne er et fortryllende eventyr for børn –
og læsere i alle aldre. Vi følger i eventyret Lille Lyn i det lykkelige Kejserrige, hvor hun som den eneste ser
farver. Vi går hånd i hånd med hende gennem Eventyrriget sammen med hendes bedste ven, hunden Perle. Vi
følger dem og oplever, hvordan de skaber lykke omkring sig og ændrer synet på verden. Men vi oplever også,
hvordan hun bliver forfulgt og dramatisk må flygte fra Eventyrriget til det ukendte bag de kolossale bjerge,
der omgiver Riget. Det er en bog om kærlighed og ubrydelige sammenhold. Og det er en bog, der for børnene
vækker tankerne om, hvad der er virkeligt og uvirkeligt i denne verden – hvad der er tro og overtro. Det er et
eventyr, der sætter mange tanker igang hos alle læsere, og det er en smuk bog med en spændende historie, rigt

og følelsesfuldt illustreret. En spændende fortælling om det at være anderledes.
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