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Giraffen Georg Lars Trier Hent PDF Giraffen George bor i landet for de lykkelige giraffer. George er meget
glad for sin flotte, gule pels med sorte pletter, men han kan ikke lide, når den bliver våd. En dag trækker til
op til regn og blæst. George bliver bange og lukker øjnene og løber alt, hvad han kan. Og da han åbner

øjnene igen, opdager han, at han er blevet væk. Mon George kan finde vej hjem til sin veninde Rosa og de
lykkelige giraffers land? Lars Trier (født 1949) debuterede allerede som gymnasieelev i 1966 med

billedbogen om Løven Leopold, og har gennem årene udsendt billedbøger i eget navn og som illustrator på
andres værker. Ved siden af sin karrierer som forfatter og billedkunstner har Lars Trier været klassisk guitarist

og docent ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Som rytmisk musiker har han desuden
samarbejdet med den politiske rockgruppe Røde Mor og mange andre, ligesom han, gennem mange år, har
arbejdet for DR Børne- og Ungdomsafdeling som komponist/musiker og sammen med Bjarne Jes Hansen har

udgivet billedsangbøgerne &#39;Folmer Boysen&#39; og &#39;Lille båd på havet&#39;.

 

Giraffen George bor i landet for de lykkelige giraffer. George er
meget glad for sin flotte, gule pels med sorte pletter, men han kan
ikke lide, når den bliver våd. En dag trækker til op til regn og blæst.
George bliver bange og lukker øjnene og løber alt, hvad han kan. Og
da han åbner øjnene igen, opdager han, at han er blevet væk. Mon
George kan finde vej hjem til sin veninde Rosa og de lykkelige
giraffers land? Lars Trier (født 1949) debuterede allerede som

gymnasieelev i 1966 med billedbogen om Løven Leopold, og har
gennem årene udsendt billedbøger i eget navn og som illustrator på

andres værker. Ved siden af sin karrierer som forfatter og
billedkunstner har Lars Trier været klassisk guitarist og docent ved
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Som rytmisk musiker
har han desuden samarbejdet med den politiske rockgruppe Røde
Mor og mange andre, ligesom han, gennem mange år, har arbejdet
for DR Børne- og Ungdomsafdeling som komponist/musiker og



sammen med Bjarne Jes Hansen har udgivet billedsangbøgerne
&#39;Folmer Boysen&#39; og &#39;Lille båd på havet&#39;.
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