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Lyset der ikke ville gå ud Kirsten Ahlburg Hent PDF Forlaget skriver: Tag på en rejse ind i eventyrets verden
med et magisk lys, en fornem slotssvale, en ensom konge, en klog torsk, en tålmodig mile, en rejselysten

dråbe og mange flere.

Eventyrene rummer mange lag og kan derfor læses af både børn og voksne sammen eller hver for sig.

Kirsten Ahlburg vandt i 2006 ABZebras årlige eventyrkonkurrence med eventyret Lyset der ikke ville gå ud.
Eventyret var et af ti eventyr i antologien Moderne danske eventyr I, der udkom i april sidste år.

Førstepræmien var udgivelse af egen bog i 2007.

Eventyrsamlingen Lyset der ikke ville gå ud indeholder ud over otte nyskrevne eventyr også eventyret
Nattens konge, som Kirsten Ahlburg vandt en DR-konkurrence med.

Kirsten Ahlburg debuterede som forfatter i 1985. Hun har skrevet mere end 140 bøger for børn og voksne.

De sidste år har hun beskæftiget sig med H.C. Andersens liv og eventyr, hvor hun bl.a. har skrevet en bog om
hans liv og har bearbejdet hans eventyr for Det Kongelige Bibliotek. Eventyrene udkommer endvidere på

mandarin og engelsk som dual-languagebog i Kina.

Anmelderne skriver bl.a.:
»Danmarks nye H.C. Andersen; Eventyr i H.C. Andersens ånd; ...har forfatteren modet til at levendegøre

historien om så usædvanlige eventyrfigurer som en sandmile og en rødspætte.
Titelhistorien om en bedstemor, der via sit barnebarn genfinder glæden ved livet efter mandens død er dybt

rørende.«. Målgruppe: Fra 10 år. Egnet til højtlæsning
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