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Hyldehytten er Charlotte Blays debutbog, som hun skrev i tæt samarbejde med sin egen børneflok og sin
mand tegneren Peter Blay. Børnene i Hyldehytten lever i en fredelig verden, hvor små ting bliver til

oplevelser - ikke mindst da Kalle Krudtkarl dukker op af søen med en flok får og deler eventyret med dem.

Virkelig hyggelig til godnatlæsning fra fire år.

Anmeldelser:

I HYLDEHYTTEN oplever vi en herlig sommer sammen med Lars, Luise, lillesøsteren Guffe og den
fantastiske Kalle Krudtkarl. Det er helt igennem børnenes egen verden uden voksen indblanding.

Børnene oplever spændende ting - men ikke for spændende, det sørger Guffe for.
HYLDEHYTTEN er en god børnebogsdebut. Den er velegnet til såvel højtlæsning som selvlæsning. Bogen er

illustreret med sjove tegninger af Peter Blay.

Else Bruun - Amtsavisen.

En hyggelig fortælling uden dramatiske begivenheder, men som vil være herlig oplæsning for mindre børn.

– Kristelig Dagblad

Skildringen er båret af hygge, ro og glæde, der peger hen på de gode gamle dage, som fortæller om børn, der
har en tilværelse, der ikke er de fleste beskåret. Jeg tror at mange børn fra omkring fem-seks år vil elske at få

læst højt af bogen eller selv læse den.

– K.B.C - Politiken
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