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Den originale forfatter og illustrator Stian Hole, som står bag de prisbelønnede billedbøger om drengen
Garmann, fortæller i Annas himmel en poetisk, filosofisk historie om Annas rejse til himlen, hvor hendes mor
efter sin død har nedsat sig som gartner.
Billedbog fra cirka 5 år. På den tungeste dag hvor kirkeklokkerne kalder, og det regner søm fra himmelen,
vender Anna verden på hoveddet og tager sin far med ud på en rejse hvor man kan svømme med fuglene og
flyve med fiskene. Forbi Marianergraven og Krabbetågen, helt ud til bunden af himmelen.
"Gud er nok glad for en gartner.
Han kan trænge til lidt hjælp med haven, når han har så meget andet at se til", siger Anna. Pressen skrev:
»Den norske forfatter og illustrator Stian Hole har begået en på samme tid tankevækkende og farvestrålende
billedbog om livet og døden - og måske også alt, hvad der ligger derimellem. "Annas himmel" er en
fremragende udgivelse, som understreger, hvorfor Hole allerede har vundet så mange priser for sine tidligere
bøger.« ****** - Trine Wøldiche, KultuNaut »Norske Stian Hole gør det igen. Skriver og illustrerer en
filosofisk og forførende billedbog for børn i alle aldre. Hans nye billedbog rammer denne helt specielle
Holeske tone.
Annas himmel synger en stor sang, lavt og stille. Meget er skrevet om døden i bøger for børn. På godt og
ondt. Men ingen skriver og skaber billeder som Hole … Stian Hole har skrevet et eventyr uden sin lige. Et lille

mesterværk, der mest af alt fortjener at være i stilheden, der sænker sig, da bogen lukkes.« ****** - Kenneth
Jacobsen Bøye, Nordjyske Stiftstidende »Bestemt ikke nogen lettilgængelig bog med billeder i. Men for dem,
der finder den, er det en åbenbaring.« ***** - Steffen Larsen, Politiken »Hole evner i Annas himmel, emnet til
trods, at skabe en positiv og trøstende fortælling, som er let, men ikke overfladisk. Den er sugende smuk med
en kant.« ***** - Kari Sønsthagen, Berlingske »Den smukkeste børnebog nogensinde« - Julia Lahme, blogger
og forfatter »Det er det magiske ved Stian Holes billedbøger: Man bliver aldrig færdig med at betragte
collagerne, der viser en verden hvor proportioner og dimensioner er sat ud af spil og alt vises i et forvrænget,
men ikke forkert billede. Alt er som det skal være og så alligevel overhovedet ikke … På trods af collagernes
og tekstens detaljerigdom er der ikke et gram tilfældighed eller overflødighed i Annas himmel. Allerede fra
bogens omslag inviterer Anna læseren i fuld fart ind i sin himmel, hvor et lyst sind sørger.
Hvor døden mødes med leg uden at blive mindre alvorlig af den grund.« - Anita Brask Rasmussen,
Information »En poetisk billedbog om sorg og glæde af den fine og særprægede slags, der bestemt bør have en
plads i billedbogskrybberne.« - Susanne Dahl Jensen, Lektør »Sproget i Stian Holes bøger er underspillet på
en rar måde, men Holes egentlige force er hans illustrationer. Ved at blande fotografier, tegninger og
illustrationer skaber han en særlig tidløs stemning, der bevæger sig et sted mellem drøm og virkelighed.
Illustrationerne i ANNAS HIMMEL er fantastisk smukke, farverige, opfindsomme og humoristiske. Der er så
mange detaljer at fordybe sig i … Der er stof i den til mange gennembladninger og samtaler om alt mellem
himmel og jord.« - Helle Eeg, Litteratu.Nu »Annas himmel er så fin og trist og sart og fin og trist – uden at
man bliver nødt til at tude over den. Det er små vers og flotte tegninger om en datters virkelighedsflugt fra, at
hendes mor er død. Gid der blev udgivet mange flere børnebøger som denne.« - Marens blog »I Annas himmel
påkalder Stian Holes digitalt mestrede collager sig trods en udmærket tekst simpelthen al opmærksomhed. De
er fnuglette og knivskarpe, fulde af farver og humor og smerte, der er overraskende på en måde, der giver nye
erkendelser … Det er en smuk bog for børn fra fir
Der Dachs schreibt einen Abschiedsbrief an seine Freunde. Annas Himmel. Oprindeligt læreruddannet.
Wissenschaftliches Internetportal für Kindermedien und Jugendmedien mit Fachartikeln,
Bibliographien,Literatur- und Filmkritiken sowie einem Nachrichtenbereich 21. Bücher bei Weltbild.
udgave, 2. Fine Annas himmel av Stian Hole. TITLAR A-Ö; Mesarnas favoriter ; Årslistor; Bookbirds läser:
Kristina Sandbergs trilogi Das Portal in die Welt der Sprache - Rezensionen, Kolumnen, Diskussionsforen,
Katalog zu Literaturseiten, Neuigkeiten, Literarischer Veranstaltungskalender Annas Himmel von Stian Hole
Gebundene Ausgabe bei medimops. Forfatteren forteller om Anna og pappaens møte med savn og sorg.
[Stian Hole; Ina Kronenberger] Annas himmel. Så Anna vender sin verden på hovedet og tager far med ud på
en fantasifuld og eventyrlig rejse, helt.
Banan ur däcktillverkarens perspektiv. Easily share your publications and get. Men knappt hann vi ju. 04.
3.

