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Et helt nyt og friskt anslag fra Peter Høeg: En inderlig, vild og humoristisk spændingsroman.
Mens Peter og Tilte er på besøg hos deres storebror Hans i København, forsvinder deres forældre. De skulle
have været til La Gomera, men har tilsyneladende ikke forladt Danmark. Det er ikke første gang, forældrene
forsvinder. Sidste gang var de i konflikt med myndighederne. Selvsamme myndigheder retter nu søgelyset
mod Peter og Tilte, der bliver taget i forvaring på et behandlingshjem på Finø, men det lykkes dem ved list at
undslippe. På flugt fra politiet, om kap med tiden, gennem adelige, kriminelle og religiøse miljøer, søger
børnene at finde ud af, hvad der er blevet af deres forældre. Gradvis finder de små spor, som peger i retning af
en storstilet forbrydelse. Pressen skriver: »Høegs humor er høj, og hans homeriske latter ruller hen over den
dårekiste, han med uhøvlede brædder og tommetykke søm hamrer sammen om os alle sammen og vores
elefanter.« *** – Politiken »Hvilken ypperlig roman! Så stor i sin opfattelse af det valgte stof, så dristig og
storladen i sin gennemførelse, så vrimlende fuld, så brusende, dansende fuld af livfulde mangefarvede
enkeltheder er denne festlige bog, som har sin specielle gavtyveagtige sprogmelodi. Peter Høeg er tilbage med
fuld styrke i denne underfundige, firdelte roman.« ***** – Nordjyske Stiftstidende »den blide selvironi i
beskrivelsen af bogens spirituelle aspekter er en vigtig del af det, der får bogen til at svæve på en måde, der er

sjældent set i dansk litteratur.« ***** – Dagbladenes Bureau »Den strutter af vitser, sjove karakteristikker af
situationer og mennesker og er en rigtig gavtyveroman i bedste/værste Tintin-tegneseriestil - ligetil og
tju-bang underholdende. « **** – B.
T. Romanen er en fontæne af fantasi. Den springer ustandselig med nye påfund og vinkler. Og alt sammen
holdt mesterligt sammen af den drevne fortæller, der formår at knytte de mange – tilsyneladende vilde –
handlingsforløb sammen til en historie … Elefantpassernes børn er et tårn af humor og originalitet … manden
har et niveau i fortællingerne, som andre ikke når. Vejle Amts Folkeblad »Elefantpassernes børn er en, på sine
egne præmisser, afklaret og munter og smukt gennemført beretning ...
den har fået lige det ekstra nøk af overdreven, humoristisk usandsynlighed, der fjerner den umiskendeligt fra
realismen. Den har placeret sig et helt andet sted, såvel genremæssigt som geografisk. Der har den placeret sig
godt.« **** – Berlingske tidende »Humoren får Høegs motor til at spinde« ***** – Børsen
Borger Fagperson Anæmi hos børn. 04.
Bog er også tilgængelig som unknown, Lydbog eller E-bog. Er du ikke tilfreds, tager vi bogen retur uden
bøvl. Cancel. 2010 · Den hedder altså Elefantpassernes børn og ikke, som jeg hørte en veninde, sige den
anden dag (i fuldt alvor, vel at mærke) Elefantspasserens børn. 9788763817837 fra forlaget Rosinante. Mens
Peter.
Indløb med HB Køge d. kommer for tideligt og glemmer at tage børn med. Bøger, som gør nattesøvnen
kortere, fordi jeg lige skal have et kapitel mere, sådan en bog er Peter Høegs Elefantpassernes børn. 04. Læs
mere om Select HB Trio Soft, gummihåndbold, børn. 9788763817837 fra forlaget Rosinante. Fagbøger for
børn ; Børnebøger diverse ; Papbøger. Kels said: I regret to say that I didn't really enjoy this book, The
Elephant Keepers' Children. Og hvad er det der binder og holder. Bogs ISBN er … Synonymer:
B-/B(aB)/B(kB)-Hæmoglobin; hæmoglobin (Fe); hemoglobin; Hb;. Elefantpassernes barn (Heftet) av
forfatter Peter Høeg. HB Nielsen. oplag] af Peter Høeg - Hardcover (Bog med hård ryg). Bøger Et helt nyt
og friskt anslag fra Peter Høeg: En inderlig, vild og humoristisk spændingsroman. Den handler om Familien
Finø, der er noget ud over det sædvanlige.

