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MARTINE OG VERDENS ENDE Mette Kiefer Hent PDF Hun skulle sidde lige ved siden af den søde pige.
Et kort, lykkeligt øjeblik syntes hun, at hun måtte være den heldigste pige i hele verden. Hun nåede at tænke,
at hun ville plukke en stor buket sankthansurt til sin mor og bedstemor på vejen hjem fra skole. Hun tænkte
også, at hun sikkert kunne nå at male et billede til sin far, som hun ville give ham, når hun kom hjem fra
skole. Så kunne han se, at man kunne male kunst i denne her skole. Bedstefar skulle være den første, der ville
få lov at se hendes nye bog. Sådan sad hun og dagdrømte, da hun pludselig blev revet ud af den dejlige
følelse, hun sad med.
Martine hørte pigen ved siden af sig sige til sin mor:
Moar, jeg vil ikke sidde ved siden af hende!
Om forfatteren
Mette Xenia Kiefer (f. 1949) er uddannet jordemoder og udøvende inden for musik- og billedkunst. På
opfordring har hun skrevet nogle af sine fortalte historier ned som børnebøger, hvori hun forsøger at sige
noget vigtigt om fundamentale menneskelige og sociale relationer. Teksterne må gerne give anledning til
både uenighed og debat, og at man får lyst til at snakke om det læste.
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