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bange for at miste sin Kis. Hver gang telefonen ringer, og en stemme spørger om Kis er hjemme, siger Snitten
nej, selvom hun står lige ude i køkkenet og laver hans yndlingsmad. Og når hun spørger, om det ikke var

telefonen, der lige ringede, siger han, at det bare var vinden, der hylede. Men en dag ringer det på døren, og
dér står Ole Madsen. Vil Kis nu slet ikke elske Snitten mere? Ham, der er hendes allerdejligste dreng, som

hun hentede helt på den anden side af jorden. En sludrende og hjertevarm historie om nogle af de følelser, der
kan ligge og kæmpe inde i kroppen, når man er et barn. Cato Thau-Jensen tegner til denne bog, der er Hella

Joofs debut som forfatter.
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