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Om dagen er Rune den stille dreng, der er bange for de store drenge, som jagter ham og Morten, så de flygter
hen til Åse. Og han har det fint, siger han, når far spørger, selvom morfar ikke er der længere.

Men om natten er han superhelten Brune, der ikke er bange for de store drenge, hvis cykler får en omgang fra
bøtten med den brune maling. Og han møder morfar, der sidder på stenen og siger, at han keder sig og slet

ikke har tid til at være død, fordi han skal holde øje med Brune.

ANMELDELSER
"En kommende klassiker til både højtlæsning og selvlæsning for alle børne- og skolebiblioteker."

- Lektør: Torben Wilhelmsen

"En historie om venskab, mod og savn. Rune savner sin døde bedstefar, som han på magisk vis møder om
natten, men sammen med vennerne Morten og Åse bliver han til en superhelt, som modigt tager hævn over de
store. Bogen er skrevet, så der er noget at tænke over, og børnenes samtaler med hinanden og med de voksne

virker meget ægte."
- Lektør: Torben Wilhelmsen

"For historien er ikke mindst en omsorgsfuld, hyggelig og tryg bog om sorg. Kort sagt er »Brune« en
gennemført feelgood fortælling" - Berlingske Tidende
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