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Hvorfor er det de voksne, der skal bestemme hvor meget tøj, man skal have på og hvor meget salt eller
syltetøj, der skal på maden? Magda forstår det ikke. Hun forstår heller ikke, hvorfor voksne ikke hopper i
vandpytter, og hvorfor man ikke bare kan lave sin egen højtid, hvis man synes, at man får for lidt chokolade.
Sammen med sin babysitter Nisse (som selvfølgelig ikke er nogen rigtig nisse, men bare en helt almindelig
mand) udfordrer Magda alle de uretfærdige regler, som de voksne hele tiden finder på – og Nisse må da også
indrømme, at det for eksempel kan være meget rart at gå rundt uden sokker på om vinteren, og at syltetøj i
sovsen i virkeligheden slet ikke er nogen dårlig idé. Magda vil selv bestemme er en ny humoristisk og
genkendelig højtlæsningsbog til børn i børnehavealderen af forfatteren til Villads fra Valby. Her møder vi den
fantasifulde og viljestærke Magda, som har en helt særlig evne til at stille spørgsmål ved de fleste ting, de
voksne siger - og ofte ender med at få det præcis, som hun gerne vil have det. Magda er også kendt fra
billedbogen Hjemme hos mor får jeg altid sushi. Pressen skriver: »Bogen er fortalt charmerende med
troværdig dialog - meget lig bestsellerserien " Villads fra Valby" af samme forfatter. […] Anne Sofie Hammer
fortæller indforstået fra barn til barn. Illustrationerne af Sira Stampe er enkle og udtryksfulde og kommer på
hver anden side, og bogens enkelthed gør den til en oplagt overgangsbog fra billedbøger til højtlæsningsbog
med få billeder.« ***** - Birgitte Sonne Kristensen, Nordjyske Stiftsidende »En underholdende
højtlæsningsbog der lægger op til dialog og samtale om hverdagens små problemstillinger. Er lærerig både for
store og små.

[…] De varmeste anbefalinger - vil uden tvivl blive et hit!« - Line Dalbro Schaumann, Lektør »Magda vil
selv bestemme er en virkelig underholdende børnebog, hvor både voksne og børn får noget at grine af, men
også hvor de voksne helt bestemt kommer til at skulle besvare nogle spørgsmål. […] Den her bog vil jeg helt
klart anbefale alle at købe og jævnligt læse den højt for sine børn, så man lige mindes om hvordan det var at
være barn og hvor sjovt det kan være, hvis man engang imellem lige tog sig tid til at hoppe i vandpytter.«
***** - Bogrummet »Underholdende for børn og deres voksne. Der er fine illustrationer af Magda og hendes
omgivelser på alle sider, og man oplever en strømpesluger i aktion.« - Bogvægten
YouTube-stjerner med egen YouTube-kanal og drømmen om selv at blive en berømt YouTuber er på kort tid
kommet til at spille en stor rolle i mange børn og unges liv. 501. 000. 16. To ældre damer fra Ålborg rejste en
tur til Malta for at være på ferie i et på uger. 501. YouTube-stjerner med egen YouTube-kanal og drømmen
om selv at blive en berømt YouTuber er på kort tid kommet til at spille en stor rolle i mange børn og unges liv.
To ældre damer fra Ålborg rejste en tur til Malta for at være på ferie i et på uger. To ældre damer fra Ålborg
rejste en tur til Malta for at være på ferie i et på uger. Vitser 16. 501 - 17. 501 - 17. 16. Susanne Foldberg.
Vitser 16. YouTube-stjerner med egen YouTube-kanal og drømmen om selv at blive en berømt YouTuber er
på kort tid kommet til at spille en stor rolle i mange børn og unges liv. Selfie-Simon. Susanne Foldberg. To
ældre damer fra Ålborg rejste en tur til Malta for at være på ferie i et på uger. Susanne Foldberg.

