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fortælling om en dreng, der nægter at acceptere det uundgåelige, og en bedstefar, som har lovet sit barnebarn
det umulige. Jorge elsker sin bedstefar, og han nægter at tro på det, da de voksne påstår, at bedstefar er død.
De to har haft det så sjovt sammen, og de skal nå meget endnu. Da det gamle guldur først bliver trukket op

igen, får Jorge vækket bedstefar, og de to stikker af fra bedemanden og må gemme sig fra både de voksne som
påstår, at bedstefar er død, og de som tror, at han er den genopstandne Jesus. I deres fodspor følger Skyggen
med den høje hat. - Så dør du ikke, vel, bedstefar? - Nej, havde bedstefar sagt. - Nu har du lovet det. - Ja. Et
ord var et ord, sådan havde det altid været. Pressen skrev: »En forunderlig historie om en (måske) død

bedstefar.« **** - Politiken »Det er ikke nogen munter bog, Bent Haller har skrevet, men den er både vigtig,
ferm og (som sædvanlig) velskrevet og belyser, hvad romaner er så gode til; de forhold ved tilværelsen, som

møder os uundgåeligt.« - Eiler Jensen, Børn & Bøger
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