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Børste (2): Mus i maven Annette Bjergfeldt Hent PDF ”En klog mand sagde engang: Vær dig selv … alle de
andre ER taget! Forstår du, Børste?” spørger fru Potersen. ”De er dem, og du er dig. Sådan er det bare. Der er
altid nogen, der har blankere hår, en nyere cykel eller bare er bedre til gymnastik. Men hvis du nu forestiller
dig, at du stod oppe i himlen, før du blev født og skulle beslutte, hvem du allerhelst ville være i det her liv?
Af alle mennesker på jorden? Hvem ville du så vælge?” Ludvig og Børste er bedstevenner. Ludvig med de
sorte krøller og karrygyldne øjne er den eneste dreng, der kan få Børste til at blive varm i hele hovedet. En
dag flytter en ny pige ind nede ved Kattemosen. Fanny, hedder hun. Hun bliver hurtig skolens mest populære
pige, og er god til alt! Ingen kan stå på skøjter som Fanny. Selvfølgelig er Fannys mor en berømt sangerinde.
Fanny har rejst rundt i hele verden og boet i New York, mens Børste bare har været i Gilleleje. Og det plejer
at være Børste, der er den bedste til at synge. Det lader også til, at Ludvig er vild med Fanny! ”Mus i maven”
er historien om venskaber, der pludselig bliver svære. Om jalousi hos store og små. Om at holde fast i sig selv
og finde glæden ved den, man er – selvom man er lidt anderledes end de fleste. ”Fra jeg læste Børste første
gang, elskede jeg den! Historien er fortalt med vid og vingesus af Annette Bjergfeldt. Hendes sans for

sproglige finurligheder er ubeskrivelig, og jeg kan varmt anbefale ’Børste’ til alle, både store og små!” –
Sigurd Barrett MUS I MAVEN er nummer to i rækken, men kan læses selvstændigt.

 

”En klog mand sagde engang: Vær dig selv … alle de andre ER
taget! Forstår du, Børste?” spørger fru Potersen. ”De er dem, og du
er dig. Sådan er det bare. Der er altid nogen, der har blankere hår, en

nyere cykel eller bare er bedre til gymnastik. Men hvis du nu
forestiller dig, at du stod oppe i himlen, før du blev født og skulle

beslutte, hvem du allerhelst ville være i det her liv? Af alle
mennesker på jorden? Hvem ville du så vælge?” Ludvig og Børste er
bedstevenner. Ludvig med de sorte krøller og karrygyldne øjne er
den eneste dreng, der kan få Børste til at blive varm i hele hovedet.
En dag flytter en ny pige ind nede ved Kattemosen. Fanny, hedder
hun. Hun bliver hurtig skolens mest populære pige, og er god til alt!



Ingen kan stå på skøjter som Fanny. Selvfølgelig er Fannys mor en
berømt sangerinde. Fanny har rejst rundt i hele verden og boet i New
York, mens Børste bare har været i Gilleleje. Og det plejer at være
Børste, der er den bedste til at synge. Det lader også til, at Ludvig er
vild med Fanny! ”Mus i maven” er historien om venskaber, der
pludselig bliver svære. Om jalousi hos store og små. Om at holde
fast i sig selv og finde glæden ved den, man er – selvom man er lidt
anderledes end de fleste. ”Fra jeg læste Børste første gang, elskede

jeg den! Historien er fortalt med vid og vingesus af Annette
Bjergfeldt. Hendes sans for sproglige finurligheder er ubeskrivelig,
og jeg kan varmt anbefale ’Børste’ til alle, både store og små!” –
Sigurd Barrett MUS I MAVEN er nummer to i rækken, men kan

læses selvstændigt.
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