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Hest, hest, tiger, tiger er en følsom og humoristisk historie om en hovedperson, man både kan le og græde
med. Det er historien om Honey, der er født med læbeganespalte og vokset op med en psykisk handicappet
søster og en mor, som forsøger at få tingene til hænge sammen ved at arbejde i Harrys hælebar. Hver anden
weekend er Honey hos sin småkriminelle, luddovne far.
Kan det blive mere gråt og sørgeligt? Det er det bare slet ikke, for Honey er en overlever på den fede måde.
Hun har dog én stor svaghed: Hun kan ikke lade være med at lyve. Derfor bliver hun ved et tilfælde besøgsven
for Marcel, en mand der ligger på hospice, ligesom hun ad omveje begynder at gå til kinesisk … Pressen
skriver: »Det her er simpelthen en af de bedste bøger, jeg længe har læst. Glæd dig!« – Stine Reinholdt
Hansen, Weekendavisen »Det er smukt! Og det er bogen også på sin egen lidt underspillede, umiddelbare og
skønne måde. Det er en letlæst meget fin bog til store børn og unge. Faktisk er jeg som voksen også ret glad
for bogen.« – Jane Andersen, bogblogger.dk »Mødet med døden lærer også Honey nogle andre ting om livet,
og den fine, sprøde morale serveres med både inderlighed og humor. Mette Eike Neerlin viser her, at hun er en
fornem fortæller, der med elegance og styrke kan fortælle en svær historie på en meget enkel måde.« – Merete
Reinholdt, Berlingske****** »[…] historien er kostelig og klog.« – Merete Reinholdt,

JydskeVestkysten****** »Det er en underfundig og livsklog historie om at give sig hen til det, der nu engang
kommer. Bus eller kinesisk! Fuld af kærlighed til personerne.« – Steffen Larsen, Politiken***** »Dette er en
virkelig både pinlig og komisk, men også rørende og livsbekræftende historie.« – Kirsten Aggerholm, Børn &
Bøger »Hest, hest, tiger, tiger er en fantastisk bog til piger fra 11 år og op!« – Caroline Erritzøe, Børn i Byen
Me: Omg, it's not the goat. Me: Omg, it's not the goat.
Hos oss finner du mer enn 3 500 spill. Integral Lock Framelock. Tid for ti er ein gratis og nasjonal
leseaksjon for elevar på 7. Husband: I AM. He's not even tall enough.
Nem rengøring med opklappeligt låg + poseholder. 3/13/2018 · Me: could you please remember to turn the
lights off on the barn. Find the latest trusted chat software at FileHippo. trinn. Husband: I AM. 3oz. Spill de
beste Dyrespill online på SpilleSpill. Nem rengøring med opklappeligt låg + poseholder. How fat is YOUR
country - and which nations have the highest obesity rates.
Find the latest trusted chat software at FileHippo. Kattebakke til store katte.

