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Vera og hendes mor er flyttet til en lille by, fordi Veras far har fået en ny kæreste. Mor er gået i stå, og det nye
hjem føles ikke som et rigtigt hjem. Vera drømmer om, at mor og far finder sammen igen, om at få en

hundehvalp og om at få gode venner. Da det ser allermest trist ud, begynder tingene at forandre sig, mor
bliver gladere og Vera begynder at tro på, at mirakler kan ske.

Bogen er både være velegnet som højtlæsning og som selvlæsning.

Pressen skrev:

»Folkekomedie for fuld og hjertevarm udblæsning.«

**** – Steffen Larsen, Poltiken

 

»En fantastisk bog om et barns følelser, tanker, drømme og ønsker i forbindelse med forældrenes skilsmisse
… Jeg tabte virkelig mit hjerte til bogen og sad med tårer i øjnene de sidste mange sider.«

- Charlotte Højlund, Ude & Hjemme
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