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I »Julies Hus og Natfar« træffer man en lille person, som hedder Elvis Karlsson. Her er bogen om ham.

Elvis kom til at hedde Elvis, fordi hans mors idol var Elvis Presley. Hun har alle hans plader. Måske håbede
hun, at Elvis også kunne synge. Men hans stemme er ru og dyb, og han synger aldrig. Så det er klart, at hans

mor er lidt skuffet.

Det er hans far også.

– Der bliver aldrig nogen fodboldspiller af den dreng, siger han nedslået. Selv spiller han nemlig fodbold og
prøver at lære Elvis det, men det lykkes ikke. Imidlertid skal livet jo leves alligevel – og Elvis klarer det. På

sin egen facon.

»Jeg lærer bedre at tænke ved at læse dine bøger,« skriver en meget ung læser til Maria Gripe, og en anden
synes, at de voksne også skulle læse hendes bøger for at forstå, hvordan børn tænker.

Af »Elvis Karlsson« kan måske både voksne og børn »lære bedre at tænke« – eller i det mindste tænke som
Elvis Karlsson.

Bogen er en fortsættelse af bøgerne om Julie og hendes natfar, men kan også læses selvstændigt.

 

I »Julies Hus og Natfar« træffer man en lille person, som hedder
Elvis Karlsson. Her er bogen om ham.

Elvis kom til at hedde Elvis, fordi hans mors idol var Elvis Presley.
Hun har alle hans plader. Måske håbede hun, at Elvis også kunne
synge. Men hans stemme er ru og dyb, og han synger aldrig. Så det

er klart, at hans mor er lidt skuffet.

Det er hans far også.

– Der bliver aldrig nogen fodboldspiller af den dreng, siger han
nedslået. Selv spiller han nemlig fodbold og prøver at lære Elvis det,
men det lykkes ikke. Imidlertid skal livet jo leves alligevel – og Elvis

klarer det. På sin egen facon.

»Jeg lærer bedre at tænke ved at læse dine bøger,« skriver en meget
ung læser til Maria Gripe, og en anden synes, at de voksne også
skulle læse hendes bøger for at forstå, hvordan børn tænker.

Af »Elvis Karlsson« kan måske både voksne og børn »lære bedre at
tænke« – eller i det mindste tænke som Elvis Karlsson.



Bogen er en fortsættelse af bøgerne om Julie og hendes natfar, men
kan også læses selvstændigt.
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