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Tone Dalhaug klar med sin tredje bok

Vil vekke engasjementet
Tone Dalhaug
er interessert i å
utforske oppdagertrangen i sine lesere.
Hun vil vekke lysten
til å engasjere seg,
ikke bare oppleve.

barnebok
Sigurd Øie

sigurd.oie@sb.no

H

ennes nye bok heter
«Løvens fjell – oppdageren». Inspirasjonen
kommer fra en reise til Sierra
Leone og barnehjemmet My
Home, som Petal Anne og Leif
Arild Jensen driver.
Navnet på landet betyr «løvenes land».
Ekteparet hjelper barn i alle
aldre. Besøket satte dype spor
hos Tone Dalhaug.
– Ideen var å lage bok i 2011,
men notatene ble liggende lenge før boken ble realisert. Den
forteller små historier om inntrykk og opplevelser. Hovedtanken var å lage en annerledes
barnebok for de mellom ni og
13 år, med søkelys på Sierra Leone. Håpet er å sette i gang en
tankerekke hos dem som leser
boka, sier hun.
Boken har hun trykket på sitt
eget forlag «Liv til ord».

Eventyrlyst
– Barn har naturlig oppdagertrang. I dagens samfunn er de
overfôret på opplevelser og får
knapt tid og rom til bare å være
nysgjerrige og å oppdage. Min
egen eventyrlyst og oppdagertrang er en drivkraft. Jeg elsker

Coveret: Slik ser coveret på
Tone Dahlhaugs nye barnebok ut.

!

Hovedtanken
var å lage en
annerledes
barnebok.
Tone Dalhaug,
barnebokforfatter

å formidle de virkelige historiene, sier hun – og vil ikke utelukke at det med tida kan bli en
egen oppdagerserie med lignende barnebøker.
– Det hadde vært veldig
spennende å ta med oppdagerkikkerten til flere land.

Vil gi tilbake
Tone Dalhaug vil gjerne gi barna i Sierra Leone noe tilbake.
– De var så engasjerte og velvillige til å bidra til boken. Jeg
håper den kan gi litt penger tilbake til barnehjemmet My
Home og ekteparet Jensens arbeid der, sier Tone Dalhaug.

er du melLom
18 og 33 år?
da får du nå:

Forfatteren: Tone Dalhaug har gitt ut sin tredje bok.

Ring osS på

04800

- hele døgnet,
alLe dager.

Priseks. Boliglån Ung (BLU): Eff.rente 3,72 %, 2 mill., o/25 år. Totalt: 3 052 750. Gjelder helkunder under 34 år med lån i DNB Boligkreditt.
Prisen er per 1.10.13 og kan bli endret.

for BLU – Boliglån for unge.
dnb.no
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