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Theodor er 5 år og på besøg hos sin eventyrlige oldefar, der er flyttet fra Danmark og op på en bjergtop langt
oppe i Norge. Her bor han sammen med den lille kat Bombi Bitt. Oldefar har et dødt øje, han går altid med
hat, han ryger cigar og griner, så det runger mellem de norske fjelde. Men vigtigst af alt, så hører Theodor
historier om alle de ting, oldefar har oplevet sammen med sin barndomsven Tykke. For oppe på fjeldet hos
oldefar er der ingen iPad, ingen computer og ingen andre legekammerater. Her er der tid til at fordybe sig i

den gode historie, og kun fantasien sætter grænser for legen.

Pressen skriver:

»I et grønt, smukt Sverige, som det vi kender fra Astrid Lindgren og Fritjof Nilsson Piraten – katten hedder
endda Bombibitt – bor Theodor hos sin oldefar. Oldefar er vældig gammel, så gammel at han må ryge, selvom
man jo normalt ikke må ryge […] Her er mange og dejlige billeder af rolig natur, og af Theodor og oldefars

liv. Min oldefars historier er gode historier til højtlæsning og samtale med de små.«

- Birte Strandby, Bogvægten

»En god røverhistorie, hvor røgen står tykt om fortælleren, er noget af det bedste. Men det skal være både
poetisk og fantastisk - ellers er det bare ligegyldige erindringer med pral i. At 'Min oldefars historier' er kendt

fra tv, gør dem ikke ringere. Og at eventyrerne foregår i de norske fjelde, gør dem nærmest eksotiske.«

**** - Helle Kastholm Hansen, Ekstra Bladet

»Bogen er fyldt med hjertevarme historier og så meget fantasi, at man ikke kan andet end holde af den.
Forfatteren har en helt fantastisk dejlig måde at beskrive tingene på og gøre dem levende, hun får helt banale

ting til at virke smukke og opløftende. Mens man sidder og læser i bogen bliver man fanget af Oldefars
univers, som har så mange nuancer at man har lyst til at læse bogen igen og igen, og man vil ikke kede sig.

Samtidig er den fyldt med smukke illustrationer, som er med til at samle helhedsindtrykket af denne
fantastiske bog. Der er ikke mange bøger jeg mener man behøver at have fast stående, men den her er klart en

jeg ville anbefale.«

***** - Bogrummet

»Det er søde og hyggelige historier om et rart forhold mellem to generationer, hvor den ældste måske godt
kan kaldes lidt excentrisk. Handlingen er i den stilfærdige ende af skalaen uden den helt store spænding, men

skrevet i et billedskabende sprog og dejligt illustreret med charmerende farvelagte illustrationer.«

- Elisabeth Bennetsen, Lektør
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