
Wilbur den gule kat
Hent bøger PDF

Gry Kappel Jensen
Wilbur den gule kat Gry Kappel Jensen Hent PDF Bogen er skrevet af forfatter Gry Kappel Jensen, der også
er forfatter til bogen Sluk så, Max!, der er udgivet i Turbine forlagets serie Lille bi zoomer ind. I bogen følger
vi Wilbur, der går så grueligt meget igennem på grund af farven på sin pels. Wilbur forsøger at vaske sig og

rulle sig i jord for at skjule sin farve, men intet hjælper. De andre katte driller ham og kalder ham for
”guldfisken”. Wilbur er ikke glad, men det bliver han, da han en dag går på eventyr midt om natten. Måske er

gul i virkeligheden en meget pæn farve? Bogen er illustreret af Siisan Richardt, der blandt andet har
illustreret Kåre Bluitgens ”Pils-kalde Skildpadde”. ”Wilbur den gule kat” bliver udgivet i både Norge og
Tyskland. Bogen blev vist frem på børnebogsmessen i Bologna, og der er yderligere interesse fra et belgisk

og hollandsk forlag.
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