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MALIK OG JULEMYSTERIET Mette Kiefer Hent PDF Dette er historien om Malik, hvis mor vil det bedste
for sine børn. Derfor sender hun dem afsted på en rejse til et forjættet, men ukendt land.

Sammen med sin bror kommer han ombord på en ussel båd, der skal sejle dem til et sted, hvor de opnår det,
deres mor drømmer om: at høre til et sted, hvor de har en fremtid.

Han hvirvles gennem et oprørt hav på vej mod drømmen om et bedre liv. Sin dramatiske drøm med frygt,
usikkerhed, eventyr, venskab, kanetur, tillid og håb gennemlever han sammen med nissepigen Gammaglimt i

Nissebo, mens hans lille krop ligger i koma.

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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