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Aberne i muddergrøften Mogens Lyhne Hent PDF "Hallehøj!" råbte Hassan. "Se her, hvad jeg fandt på

vejen!" "Adr!" vrængede Asma. "Klummer Hassan! Du er bare så ulækker!" "Hvad i alverden skal du med et
dødt pindsvin?" spurgte Zahra med væmmelse i stemmen. "En del af mit show! Hvad ellers?..." Sådan lyder
det, når Hassan og hans to kloge og dygtige søstre cykler om kap ind til det nye tv-talentshow, hvor man kan

vinde en date med et af tidens hotteste navne. De klassiske eventyr er eviggyldige, og i denne samling
udspilles de velkendte temaer blandt nutidens unge mennesker. Nogle gange kommer vi uhyggelig tæt på en
barsk virkelighed. Det sker, når mor og far sender Hasani og Ghada til genopdragelse hos en gammel heks i
en afrikansk udørk. Eller når en lille, sort narkoluder nytårsaften drømmer om lys og varme, mens hun dør på
det iskolde Vesterbro. Andre gange svinges der kraftigt med eventyrets tryllestav. Som når den forsvundne
mor fra drømmene udfrir lille Asta med tandbøjlen og de grimme briller fra tyranniet hos den onde stedmor
og de fede stedsøstre. Eller når et økologisk æble bliver forgiftet af den aldrende fotomodel, som er jaloux på
sin smukke datter. Nogle af eventyrene kan læses af børn fra 10-12 år og opefter, andre henvender sig til mere

modne læsere.

 

"Hallehøj!" råbte Hassan. "Se her, hvad jeg fandt på vejen!" "Adr!"
vrængede Asma. "Klummer Hassan! Du er bare så ulækker!" "Hvad i

alverden skal du med et dødt pindsvin?" spurgte Zahra med
væmmelse i stemmen. "En del af mit show! Hvad ellers?..." Sådan
lyder det, når Hassan og hans to kloge og dygtige søstre cykler om
kap ind til det nye tv-talentshow, hvor man kan vinde en date med et
af tidens hotteste navne. De klassiske eventyr er eviggyldige, og i
denne samling udspilles de velkendte temaer blandt nutidens unge
mennesker. Nogle gange kommer vi uhyggelig tæt på en barsk
virkelighed. Det sker, når mor og far sender Hasani og Ghada til

genopdragelse hos en gammel heks i en afrikansk udørk. Eller når en
lille, sort narkoluder nytårsaften drømmer om lys og varme, mens



hun dør på det iskolde Vesterbro. Andre gange svinges der kraftigt
med eventyrets tryllestav. Som når den forsvundne mor fra

drømmene udfrir lille Asta med tandbøjlen og de grimme briller fra
tyranniet hos den onde stedmor og de fede stedsøstre. Eller når et
økologisk æble bliver forgiftet af den aldrende fotomodel, som er
jaloux på sin smukke datter. Nogle af eventyrene kan læses af børn
fra 10-12 år og opefter, andre henvender sig til mere modne læsere.
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