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sammen mere. Indtil nu har William og hans søster boet på skift hos sin mor og far, men en dag sker der noget
helt specielt. Williams mor får en ny kæreste. Bogen handler om alle de tanker, et barn gør sig, når en

forælder får en ny kæreste. Det er både bekymrede tanker, sjove tanker, men også store grundlæggende tanker
om, hvordan livet ændrer sig, alt efter hvem som er omkring en. Denne bog er for alle, som har været i eller
omkring en situation, hvor en forælder får en anden kæreste end barnets far eller mor, og bogen er rigtig god
som højtlæsning for børn i den situation. Du vil nok blive overrasket over, hvor mange tanker et barn kan
gøre sig, og hvor mange spørgsmål som kan dukke op. Om forfatteren Klaus Frederiksen (f. 1976) er født i

Farsø, opvokset i Overlade. Han blev uddannet som lærer i 2002 i Aalborg og underviser nu på VUC. Han har
tidligere undervist børn i både friskole og folkeskole. Klaus bor med sin kæreste og to døtre i Aalborg.
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