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Flyvende farmors mirakuløse myggestik Søren Lind Hent PDF Flyvende Farmor passer barnebarnet Eva, hvis
forældre er på ferie. Og hver dag byder på en udflugt, der ikke forløber helt, som Eva havde håbet: En travl
mand råber og maser sig frem i bussen, og Flyvende Farmor gør ham opmærksom på, at han minder om en
historie, hun engang har hørt. Og så fortæller hun med arme og ben, så hele bussen måber og grubler, da de

forlader bussen.
”Hvor er du bare gammeldags, farmor.”

”Hvis ikke flyvende farmødre skulle have lov til at være gammeldags, hvem sku’ så?” smiler hun til sit
barnebarn, og så går turen til Zoologisk Have, hvor historien vendes en ekstra gang.

Flyvende Farmor fortæller historier af bl.a. Selma Lagerlöf, H.C. Andersen og Victor Hugo, og hjælpsomhed,
nøjsomhed og andre Flyvende Farmor-dyder bliver hevet op af håndtasken.
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