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Louis Armstærk Camilla Hübbe Hent PDF Stærk og farverig fortælling om en handlekraftig pige, der efter
orkanens hærgen rejser ud for at finde sin forsvundne og verdensfjerne musiker-far i sumpene omkring
jazzens hjemby New Orleans. Louis Armstærk er en sansemættet og magisk-realitisk historie om en familie i
opbrud og med udfordringer, som det indimellem kræver helt særlige evner og hjælpere at klare sig igennem.
Louis(e) er opkaldt efter jazzens store ikon Louis Armstrong, og hun reagerer fysisk på vrede over livets
modgang ved at lave armbøjninger. Den smerte, som hun har svært ved at sætte ord på, udmønter sig
kropsligt. Pigen med de muskuløse overarme reagerer med beslutsom handling, da hendes far forsvinder i
New Orleans, og morens nye lejer og medfølgende søn flytter ind i familiens hus. Med på den udfordrende
rejse får Louis(e) den nye lejers søn, der viser sig at være en shapeshifter med familieære rødder i New
Orleans, og et varmt venskab udvikler sig gradvist mellem de to børn. Camilla Hübbe skriver sig lige ind
i læserens sanser med jazz-toner, krydrede lugte, dampende sydstatsvarme og sumplandskabets magi og
overnaturlige væsner. Bogen er gennemillustreret i farver af Rasmus Meisler og egner sig både til selvlæsnig
og til at blive læst højt.
Pressen skriver:
»en smuk, sær og vanvidsbestøvet fortælling«
**** – Steffen Larsen, Politiken, 20. september 2015
»Det er en smuk og original historie, som bruger magiske elementer til at fortælle historien om viljefaste
Louis, der savner sin far og som til sidst må erkende, at familier bliver brudt og forældre vokser fra hinanden.
De flotte illustrationer er med til at give bogen et magisk skær og sydstatsstemning. Det er gennemført og
godt.«
– Marion Tirsgaard, Lektør
»Louise Møller er sådan et børnelitteraturens ønskebarn«
– Kamilla Löfström, Information, 12. december 2015

Stærk og farverig fortælling om en handlekraftig pige, der efter
orkanens hærgen rejser ud for at finde sin forsvundne og
verdensfjerne musiker-far i sumpene omkring jazzens hjemby New
Orleans. Louis Armstærk er en sansemættet og magisk-realitisk
historie om en familie i opbrud og med udfordringer, som det
indimellem kræver helt særlige evner og hjælpere at klare sig
igennem.
Louis(e) er opkaldt efter jazzens store ikon Louis Armstrong, og hun
reagerer fysisk på vrede over livets modgang ved at lave
armbøjninger. Den smerte, som hun har svært ved at sætte ord på,
udmønter sig kropsligt. Pigen med de muskuløse overarme reagerer
med beslutsom handling, da hendes far forsvinder i New Orleans,
og morens nye lejer og medfølgende søn flytter ind i familiens
hus. Med på den udfordrende rejse får Louis(e) den nye lejers søn,

der viser sig at være en shapeshifter med familieære rødder i New
Orleans, og et varmt venskab udvikler sig gradvist mellem de to
børn. Camilla Hübbe skriver sig lige ind i læserens sanser med jazztoner, krydrede lugte, dampende sydstatsvarme og
sumplandskabets magi og overnaturlige væsner. Bogen er
gennemillustreret i farver af Rasmus Meisler og egner sig både til
selvlæsnig og til at blive læst højt.
Pressen skriver:
»en smuk, sær og vanvidsbestøvet fortælling«
**** – Steffen Larsen, Politiken, 20. september 2015
»Det er en smuk og original historie, som bruger magiske elementer
til at fortælle historien om viljefaste Louis, der savner sin far og som
til sidst må erkende, at familier bliver brudt og forældre vokser fra
hinanden. De flotte illustrationer er med til at give bogen et magisk
skær og sydstatsstemning. Det er gennemført og godt.«
– Marion Tirsgaard, Lektør
»Louise Møller er sådan et børnelitteraturens ønskebarn«
– Kamilla Löfström, Information, 12. december 2015
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