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Hvor kommer tingene fra, hvordan er de opstået og ikke mindst hvad giver dem liv. Hvad er vores 
væsenskerne på trods af at vi ligner hinanden, er mennesker og bor på den samme klode. 
Det er nogle af de problemstillinger som Eva Matjeka tager hul på i sin lyriske børnebog Hvad har 
givet rosen duft. 
Bogen er skrevet med strofer og rim, som vi kender det så godt fra Halfdan Rasmussen, og 
forfatteren stiller spørgsmålene op, så der stadig er plads til den enkeltes refleksion. 
Bogen er fulgt godt på vej af mange fine farveillustrationer lavet af Vif Dissing. 
Der er et direkte sprog, som henvender sig til de ældste børnehavebørn og de første skoleår, med 
mange små synsvinkler fra barnehøjde. 
 
Far vil gerne være klog, 
Så han læser i en bog. 
Jeg kan bedre li at se 
På den fine hvide sne! 
 
Alt i alt en bog der kommer godt rundt om de mange store spørgsmål, som børn tumler rundt med. 
Selv voksne kan have glæde af den! 
 
 
En anden børnebog som også kommer fra Eva Matjeka´s hånd, Hvor kommer farverne fra?, tager 
os med i farvernes univers. 
Her bliver man præsenteret for regnbuens mangfoldighed, med beskrivelse af de enkelte farvers 
kvalitet 
Orange er fjollet og varm og glad, 
Orange er to appelsiner. 
Orange er heldigvis også mad 
For en lille flok sultne kaniner! 
 
Forfatteren kommer ind på et tema som for nogle måske er ubekendt, nemlig farverne som omgiver 
og gennemstrømmer det menneskelige legeme.  
Har mon også alle vi 
Lysets farver indeni 
Har vi selv mon røde rødder 
Ned igennem vores fødder 
Og mon hvide stråler står som en krans om vores hår? 
 
Dermed viser Eva Matjeka at hun evner at kombinere det spirituelle med børnelitteraturen. Denne 
bog har børn i alle aldre glæde af, men som højtlæsning vil den henvende sig til de store 
børnehavebørn, og de første skoleårgange. 
 
 
 
Hvad har givet rosen duft? & Hvor kommer farverne mon fra, er udgivet på forlaget Facet. 
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