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Nej hvor er din numse stor mor Martin Nedergaard Andersen Hent PDF Børn er fantasiske. Og det er ofte fra
dem, vi skal hører sandheden. De siger en masse sjove, mærkelige, overraskende og også kloge ting om alt

mellem himmel og jord.

Dette er Martin Nedergaard Andersens anden bog, med underholdende citater om, hvordan verden ser ud fra
børnehøjde.

Bastian, 3 1/2 år: "Far, kan du ikke læse en historie for mig?"
Far: "Nej, jeg vil ikke læse højt lige nu."
Bastian: "Kan du måske så læse den lavt?"

Christian, 4 år: "Farfar, når min mor og far bliver gamle og skal på plejehjem, må jeg så flytte hjem til dig?"

Gurli, 7 år: "Lærerne i skolen drikker meget kaffe i frikvartererne, så de kan holde sig vågne i timerne."

Alberte, 8 år: "Mor, du har en rigtig parisernumse."
Mor: "Tak, det var sødt sagt."

Alberte: "Nå – men ved du godt, at Paris er en stor by?"

Mikala, 5 år: "Mor, har du været en dreng, da du var lille?"
Mor: "Nej, jeg er ret sikker på, at jeg var en pige, hvorfor?"

Mikala: "Jo, for du er så god til at bøvse."

Martin Nedergaard Andersen (1965) står bag en rækker bøger, der alle på hver deres måde belyser, hvordan
børn oplever og forstår livet og hverdagen. Ved siden af sit forfatterskab, arbejder han fuldtid som bræt- og

kortspilsudvikler og underviser på MBA-studiet.
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