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Den store numsebog Majbrith Andersen Hent PDF Denne billedbog handler som titlen siger om bagdele (især
menneskers, men også lidt om dyrs). Den fortæller lige ud ad landevejen om numser, deres udseende,

funktion, tiltrækningskraft, "møbler" og mange andre sjove og pudsige detaljer og egenskaber, herunder både
børns og voksnes (forskellige) fascination af denne legemsdel. Bogens tekst står på hver enkelt side under

Jesper Deleurans næsten helsides farvelagte tegninger. De er tegnet i vanlig karikeret tegneseriestil og er fyldt
med sjove påfund og pudsige detaljer. Teksten er letløbende, velskrevet og humoristisk. Forfatteren er

debutant, mens illustrator ikke behøver nogen nærmere introduktion i bibliotekssammenhæng.

Sammenligning:
Der findes en række billedbøger for børn om kroppen, men ingen der humoristisk koncentrerer sig om at

fortælle om numser.

Samlet konklusion:
Alt i alt en velskrevet, humoristisk og sjov billedbog om bagdelen. Mange børn i billedbogsalderen vil elske

at få læst en hel bog om et emne, som ofte er omgærdet med en let fnisende interesse og fascination.
(citat fra lektørudtalelsen)
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