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Marcus far er i krig. Måske slår han nogen ihjel eller måske er der nogen, som slår ham ihjel. Hvad er værst?
Hvem skyder først? Og har en pistol virkelig et hjerte? Far, fare krigsmand er en historie om at have en far i
krig og frygten for, at han aldrig vender hjem. Marcus savner sin far og må kæmpe mod både sine egne
spørgsmål, mareridtene med maskingeværer og brændende tanks og sine værste fjender Tobias, Eddie og
Toke. Da han møder tossen Skifter, der ved mere om krig end man skulle tro, får han måske hjælp til at
komme af med sine plageånder. Og svar på sine mange spørgsmål. Pressen skrev: »Det er et rigtig flot greb,
forfatteren Mette Emilieanna Bruun her har valgt at bruge. Det er hendes debut som romanforfatter, og det er
hun sluppet mere end godt fra. Mette Emilieanna Bruun har skrevet en lille stærk roman, der går direkte i
hjertekulen på læseren.« - Bent Rasmussen, Folkeskolen.dk »En god bog om savn, frygt og ensomhed.« ****
- Palles Gavebod »Jeg er heldigvis ikke gift med en soldat. Heldigvis, fordi jeg ikke kan forestille mig, hvor
meget savnet og frygten må fylde i en familie, hvor faderen er rejst i krig, og det gibber i maven, hver gang
telefonen ringer, eller det banker hårdt på døren. Det har jeg fået en del mere forståelse for efter at have læst
børnebogen "Far, fare krigsmand" af Mette Emilieanna Bruun … Selv om det er en børnebog (fra 12 år), får
man også et glimt ind i moderens følelsesliv. En anbefalelsesværdig bog.« - Charlotte Højlund, Ude&Hjemme
»Der er ikke mange tilsvarende bøger om samme tema, og denne kan være et rigtig godt udgangspunkt for

samtaler om sorg og savn og om dét at have en pårørende i krig … Bogen kan varmt anbefales.« - Kirsten
Aggerholm, Børn & Bøger
Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om,
hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Find stavelsesrim. Børnene i rækken: Hvad vil … Her kan du læse et af H. Søg efter ord med lydlig lighed
mellem sidste betonede vokaler. I denne sangleg finder man nogle par som danner bro, mens alle børnene går
i en stor ring rundt imellem disse broer. Børnene i rækken: Hvad vil … Her kan du læse et af H. Danske
børnesange, bind 1 Indhold Bjerget i skoven Bjørnen sover Bonden gik i skoven Bro, bro, brille Bryde kloster
Der bor en bager Der kom en mand fra det Røde Hav Bemærk venligst: Ekstrakterne tjener først og fremmest
til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Her er teksten til sanglegen
Bro, bro, brille. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere
oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder. Find stavelsesrim. Danske børnesange, bind 1 Indhold
Bjerget i skoven Bjørnen sover Bonden gik i skoven Bro, bro, brille Bryde kloster Der bor en bager Der kom
en mand fra det Røde Hav Bemærk venligst: Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en
oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. I denne sangleg finder man nogle par som danner
bro, mens alle børnene går i en stor ring rundt imellem disse broer. Der kom en mand fra det Røde Hav
Manden fra det røde hav: Der kom en mand fra det Røde Hav. I denne sangleg finder man nogle par som
danner bro, mens alle børnene går i en stor ring rundt imellem disse broer. Ej sikkelej sikkeladetus. Børnene i
rækken: Hvad vil … Her kan du læse et af H. Ej sikkelej sikkeladetus.

