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Susurla kommer til verden Bodil Randers Hent PDF Susurla Sørensens mor er bestemt ikke begejstret, da
Susurla kommer til verden. Ikke alene står hun i vejen for sin unge mors drømme om at blive filmstjerne i

Hollywood, men hun er også født både dum, grim og bange. Susurla er imidlertid selv overbevist om, at hun
en dag nok skal blive smuk, klog og modig, så hendes mor vil komme til at elske hende som et vaskeægte
ønskebarn. Heldigvis har Susurlas tre hemmelige mostre, og når det hele ser allermest sort ud, kommer de

hende til hjælp.

"Susurla kommer til verden" er en anderledes børnebog, der på en varm og hjertelig måde beskriver noget,
der ligger rigtig mange børn på hjerte: følelsen af at være uønsket.

Den danske forfatter Bodil Randers har udgivet en lang række børnebøger, der både er hyggelige og
spændende. Samtidig takler Bodil Randers‘ bøger også svære følelser og hårde situationer, som et barn kan

komme ud for.

"En velgørende varm fremstilling af alt for mange børns følelse af uønskethed og udsathed af forældre, der
aldrig er blevet forældre og heller aldrig har ønsket at blive det. – Livsbekræftende midt i elendigheden." –

Politiken

"Skæg og farlig. Sådan en børnebog skrives ikke hver dag. Bodil Randers har gjort det igen." – Det fir
Aktuelt
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