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Hjemme hos mor får jeg altid sushi er en eviggyldig fortælling om den kloge narrer den mindre kloge – om
knuselskelige Magda, der navigerer mellem to hjem og formår at få det bedste ud af begge verdener.
Når Magda er hos far, må hun ikke sove i hans seng, og om lørdagen skal de rydde op og gøre rent. Hjemme
hos mor, må Magda altid sove i mors seng, og om lørdagen går de altid i biografen – ligesom hun også altid
må få en stor cola, spise sushi til aftensmad og være længe oppe. Er det rigtigt? spørger far. "Selvfølgelig er
det rigtigt", svarer Magda – og før far selv ved af det, får Magda lige præcis den dag, hun ønsker sig. Som
altid når det gælder Anne Sofie Hammer er historien fortalt i børnehøjde med varme og humor – så der er
noget til både børn og forældre, når der læses højt. Pressen skriver: »Anne Sofie Hammer kan jo noget med
sproget, som gør, at selv om man nok regner ud, hvor det bærer henad, så bevarer man sin nysgerrighed efter
at få at vide, hvordan det så i virkeligheden går, når Magda på kort sigt får sit ønske opfyldt. […]
Illustrationerne er både lidt skæve, søde og charmerende, og man får gennem stregen et fint indtryk af, hvad
Magda er for en karakterfast (man kunne også kalde det stædig) figur. [...] Gerne mere om Magda, tænker man
efter læsningen, og heldigvis ser det da ud til, at der kommer mindst endnu en bog om den lille charmetrold.«
– Eiler Jensen, Bogbotten »Bogen er tydelig og præcis i sit emne, som berører mange børn og voksne i
skilsmissefamilier med to hjem. Narrer den kloge altid den mindre kloge, og hvad er de voksne? Bogen lægger
op til drøftelse af emnet, og det fungerer. Illustrationerne har en egen varme og empati overfor sine

udtryksfulde figurer og tilfører en humoristisk sødme til de små problemer.« – Torben Bråe Olesen, Lektør
Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150. Når man ser en nuttet bamse, er det ikke altid,
man kan få den, det forstår Villads fra Valby godt.
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