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der elsker at gå med tylskørt, lægger op til en god snak om det at være anderledes. Det er okay at være

anderledes. Det er temaet i en ny børnebog for de 3-7-årige med titlen ’Lucas og det røde tylskørt’. Bogen
handler om Lucas, der elsker at gå med tylskørt og insisterer på det – også selvom hans far prøver at tale ham
fra det. Han vil også helst lege med pigerne og lave perlekæder. Og han ønsker sig en dukke med lyserød

kjole til sin fødselsdag. Lucas bliver drillet i børnehaven, og damen i supermarkedet tror han er en pige. Men
Lucas er ligeglad. Han elsker sit lyserøde tylskørt. Det er en fin lille bog, som lægger op til en snak om køn
og forskelligheder - og om at få lov til at være den man er. Den er krydret med søde illustrationer af Maria

Rathje, som er gode at pege på og snakke ud fra.
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