Lansering av “Kinesiske folkeeventyr II”
Feng Xian Lin forlag og forfatterne Feng Xian Lin og Jan Erik Willgohs
har gleden av å invitere til presentasjon av boken “Kinesiske folkeeventyr II"
Mandag 13 september 2010 kl. 14 (avsluttes kl 18)
i Stiftelsen 3,14 sine lokaler, Vågsallmenningen 12, 5014 Bergen
Forfatterne vil lese fra, presentere og signere boken.
Et utvalg innrammete vakre orginalillustrasjonene vil være utstilt. Det vil være mulig å reservere kjøp.
I tillegg serveres en kulinarisk suppe, så langt
den rekker, og forfriskninger.
Hjertelig velkommen til en eventyrlig og spennende boklansering!
Feng Xian Lin er født og oppvokst i Kina og har
lang fartstid der som forfatter og bokdesigner.
Jan Erik Willgohs er medprodusent og begge er
forøvrig billedkunstnere. Tidligere har de forfattet og designet boken Xiang – mat og kultur
fra Hunan. Og i 2006 ga de ut boken Kinesiske
kultureventyr. Denne boken oppnådde stor
popularitet og ble raskt utsolgt.
Mange forespørsler om opptrykk har ført til at
vi heller skrev en ny bok. “Kinesiske folkeeventyr II” er en praktbok på 144 sider som inne-

holder et utvalg på 5 eventyr fra Kinas rike
eventyrtradisjon. Eventyrene er skrevet ned
slik Feng Xian husker dem fra sin barndom. De
spenner fra fargerike fantasifabler til historier
med etiske budskap, og er nydelig gjennomillustrert av 3 av Kinas fremste illustratører.
“Kinesiske folkeeventyr II” er et fascinerende
innblikk i en fremmed kultur for barn i alle aldre
og gir et verdifullt møte med en eventyrverden
som både er lik og ulik vår egen. Boken vil være
en fin kulturskatt ikke minst for familier med
adopterte barn fra Kina, noe som er bakgrunn
for at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
har støttet produksjonen av boken.
Boken kan bestilles direkte fra forlaget og vil
være tilgjengelig gjennom norske bokhandlere.
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