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Endelig sker det! Kurt får sin egen rumraket.

I raketten kan han flyve til galaksen yderst grænse. Han kan besøge de fjerneste planeter. Men Kurt sætter
kursen mod Fængselsplaneten Stål. Her sidder Prinsesse Alice fanget.

Nu vil Kurt befri hende.

Målgruppe:
“Kurt Komet” er et sjovt og spændende sci-fi eventyr om ukuelige Kurt - og den handler om at turde tro på
sig selv. Bogen egner sig til højtlæsning for aldersgruppen 6 - 9 år - og som selvlæsning for børn i 2. - 4.

klassetrin.

Anmeldelser:
“En ægte science fiction for børn som er velegnet til højtlæsning fra 6-9 år og selvlæsning fra 9-12 år.

Forsiden er enkel og signalerer sjov og humor, hvilket med garanti vil appellere til rette målgruppe ... Yndere
af genren "sjove bøger" som fx Pilkeys Kaptajn Underhylder og Søren Skoleost vil helt sikkert også tage
denne titel til sig ... Samlet konklusion: God og lettilgængelig underholdning som er velegnet til både højt-

og selvlæsning.

”  Rikke Skuldbøl Rasmussen, Lektørudtalelse, DBC

“Det er ren fodendefantasi under “Star Wars” – plakaten. Fortalt med smittende, galaktisk entusiasme a la
drengerøv af en forfatter, der plejer at være alvorlig. Og fulgt helt til dørs af tegner Mads Berg med mange

stemningsfulde, kantede billeder fra rum og raket. Kubisme på Coca-Cola. Kurt er en helt. Han er frygtløs og
glimtvis snedig. Han bokser sig frem, og han ville ikke drømme om at svigte. Og hvad var rummet uden

rumraketter?”

 Steffen Larsen, Dagbladet Politiken - 4 hjerter.

Det er en spændende historie, som Morten Dürr har skrevet. Den sproglige opfindsomhed er stor. ... Mads
Berg har illustreret historien flot med de rette futuristiske streger. En flot oplæsningsbog til de seks-niårige.

Selvlæsning fra 2.-3. klasse.  
Carl Christian Rasmussen, Folkeskolen
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