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Jens Munk K\u00e5re Bluitgen Hent PDF Lektørudtalelse: Beskrivelse Jens Munk kendes sikkert af mange
voksne fra Thorkild Hansens berømte bog, men for de fleste børn og unge er han helt ukendt. Derfor hilses
god og let faktion om den store danske søfarer velkommen. Fortællingen giver et hæsblæsende indblik i
Munks liv fra han drager til søs som 12-årig til han dør under 30-årskrigen. Han hjælper hollænderne i
Brasilien, han kæmper mod sørøvere og først og fremmest oplever han groteske strabadser i de canadiske

isvintre. Levende, spændende historiefortælling med stærke illustrationer af Lars Gabel til at understøtte den
dramatiske atmosfære og lette forståelsen Anvendelse/målgruppe/niveau Ny, spændende kombination af fag-
og skønlitteratur fra Bluitgen. Da den danske opdagelsesrejsende Jens Munk må formodes at være ukendt for
de fleste børn, er det en god idé at præsentere historiens grundtræk og samtidig måske gøre opmærksom på de
øvrige gode bøger i serien. Bogen er let at læse og forstå - lix 21 - men har indholdsmæssigt en relativt bred
modtagergruppe: 9-13 år. Absolut også anbefalelsesværdig til lidt ældre, usikre læsere Sammenligning I form
og sprog minder bogen om Niels Hartmanns og Kåre Bluitgens øvrige bøger om opdagelsesrejsende i samme
serie. Der findes ikke meget andet materiale for børn om Jens Munk ud over få, korte opslag i mere generelle
fagbøger opdagelsesrejsende Samlet konklusion Spændende, dramatisk og velskrevet fortælling om Jens
Munks ualmindeligt omtumlede liv - samtidig en rigtig god og let tilgængelig introduktion til levende

historiefortælling
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