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Han var skaldet, og han var god til at fortælle historier. Han kunne fortælle om alle mulige ting. Pegede jeg
på et gammelt telt og sagde: "Kan du fortælle en historie om det telt, morfar?" Så sad han og tænkte lidt og
sagde så: "Jeg kan ikke lige fortælle om det dér telt, men jeg kan fortælle om et telt, der lugtede af stegte

pølser. Vil du høre den?"
"Ja, morfar. Fortæl den," sagde jeg så.

Og det gjorde han.

Historien om teltet er med i bogen her. Den om piben er også med. Og den om de gode sko, som ingen ville
have, bortset fra den mand, der købte dem. Og der er også den om den vrede taske. Der er mange andre

historier, og det er alle sammen nogle, som min skaldede morfar fortalte til mig, da jeg var dreng.

"En herlig højtlæsningsbog, som kan nydes af hele familien, i større eller mindre bidder."
- Lone Rahbek Christensen, lektørudtalelse
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