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kan du læse om Kevin, der er bange for det meste, for tordenvejr, krig og bænkebidere. Du kan læse om
pigen, der var træt af livet, eller om Kristine, som ønskede at leve evigt. Der er en historie om ønskebarnet
Mester, og en om forbryderspiren Frederik. Der er fortællinger om forelskelse, misundelse, hævn, voldsom

vrede og meget andet.

Fortællinger om børn, der drømmer om berømmelse og stjernestatus, og om andre der gerne vil ses og
anerkendes, for det de er. Om børn, der drukner i opmærksomhed og om andre, der som drengen Asmus

tørster efter ros:

Asmus hævede sig i vejret, og et vildt grønt flimmer skød op omkring ham, da han slog en kolbøtte og
dykkede.

- Mor, far...se mig.
- Vil du straks komme ned, råbte mor

- Ja, og det med det samme, råbte far, og det lød virkelig ikke som om de var særlig stolte. De var nærmest
vrede. Det lammede ham fuldstændig.

- Det kan man jo ikke, råbte far, kan du ikke forstå det, din dumme dreng.
Og han havde fuldstændig ret. Mennesker kan ikke flyve.
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