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Søster Lagkage Jannie Brinch Holdt Hent PDF FORESTIL DIG LIGE, hvordan det vil være at være næsten
100 år … Og at man ikke kan huske, hvorfor man ikke kan høre, og høre kan man i hvert fald ikke! Sådan er
livet lige nu for søde, rare, gamle Tusnelda. Høreapparatet er blevet væk – helt væk! Heldigvis er Søster

Lagkage (der ellers helst laver lagkager) sammen med Maja Minimus på sagen! De to veninder traver byen
tynd i jagten på høreapparatet, så deres kære ven kan komme til at høre igen. Men det sner, og det er snart jul

…

Uddrag af bogen
”Grannåle…” tænkte Søster Lagkage. ”Hvad kan det betyde?”

Hun gik ind til Tusnelda i stuen. ”Skoven!” udbrød Søster Lagkage for sig selv. ”Ja, selvfølgelig! Hun har da
været i skoven og tabt sit høreapparat der! Hun elsker skoven – det var derfor, jeg lavede en lagkage, der

ligner en skov med julepynt!”
Tusnelda sad i sofaen og læste i et blad.

”Tusnelda, har du lige været i skoven?” sagde Søster Lagkage højt.
”Om jeg har torskerogn?” udbrød Tusnelda spørgende. ”Det kan jeg ikke lige huske. Så skal du kigge i det

store skab ude i køkkenet, søde barn.”
Søster Lagkage sukkede og kiggede efter Maja Minimus.

Om forfatteren
JANNIE BRINCH HOLDT (f. 1978) arbejder til daglig på kontor, men i fritiden skal der være tid til familien
og til fantasi og kreativitet – gerne i kombination. Datteren er da også en stor inspirationskilde for hende, når

der skal skrives historier.
Jannie udgav sin debutbog, børnebogen Rejsen til Bazukaan, i 2013, under kunstnernavnet J.B. Ibenholdt.
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