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drenge og piger fra 4-8 år om Hanne Hundige og hendes famile.   Hanne drømmer om en tilværelse som
prinsesse i Hundige med tre ponyer i flot seletøj og med vandtrug af guld. Og så en bunke hø på gulvet. Og
hun ved godt, hvordan tingene hænger sammen. Hun ved for eksempel, at det er dronningen, som bestemmer
slikpriserne i Danmark, og at 8 plus 8 er mindst 3000 og firs. Og at man altså godt kan kalde sine to pudler
for Mary og Frederik - også selvom de er to hanner. Det er faktisk både bombe- og bolsjesikkert. Men nogle
gange har Hanne altså lidt svært ved at opføre sig præcis, som mor og far gerne vil have. For sådan går det jo,
når fjernsynet kalder på dig, når du er alene hjemme. Og når bandeordene ser sit snit til at flytte ind i din
mund. Men det er egentlig ok, for selv en prinsesse har vel i bund og grund ret til at fejle.   De tre historier
om Hanne er overskuelige med små kapitler, der passer til godnatlæsningen. Historierne er illustreret med

flotte farverige hel-og halvsideillustrationer.   Thomas Lagermand Lundme er forfatter, dramatiker,
billedkunstner og skribent. Han har skrevet mange fantastiske og anmelderroste bøger til børn og unge.
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