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Det kan altså stadig være farligt Lars Holmsted Hent PDF På jagt efter sjov godnatlæsning til de 6-12-årige?
Var der et liv før pædagogerne snuppede friheden? Var der et liv før skærmen stjal fritiden? Var der et liv før
bilerne bemægtigede sig fristederne? Og var der et liv før mobiltelefonen huggede resten? Lars Holmsted
mener at kende svaret, og det har han skrevet en herlig, varm og skæg (godnatlæsnings)bog om fyldt med
små anekdoter og fortællinger fra den svundne tid, da bedstefar var dreng i 60’ernes Danmark. Som i den
forrige bog Det kan altså godt være farligt møder vi de tre drenge René, Henrik og Jøppe fra Lille Grødby,
deres familier og naboer, fjender og venner. Vi følger deres liv og deres opdagelser i og omkring det trygge,

men til tider også meget farlige parcelhuskvarter og deres møde med den sure lære Hr. Jørgensen,
skolekammeraten Store-Søren, fru Sødesen og alle de andre sjove karakterer fra Lille Grødby. De små
anekdoter og præcise skildringer af børnenes hverdagen er med deres humor, absurditet og barokke

situationskomik perfekt til højtlæsning sidste time inden weekenden i 1. – 6. klasse eller derhjemme som
godnatlæsning. Fra lektørudtalelsen: Kort om bogen: Andet bind om drengene i Lille Grødby, en lille

provinsby i 1960'ernes Danmark. Humoristiske historier om skolen og drengeliv med kammerater. Kan læses
op for børn på 8-9 år, børn på 10-11 år kan selv læse. Voksne kan også grine med. Beskrivelse: Jøppe, Henrik
og Rene er tre drenge i en dansk landsby med alt hvad der hører til, købmand, bager, fiskehandler og ismejeri,

og altså en skole og foreninger. Bogens 27 kapitler er en række fortællinger, der hænger sammen i
rammefortællingen om sjove hændelser i skolen med den sure lærer Hr. Jørgensen, på togturen, hvor de

møder børnehaderen og fx til afdansningsbal. Fortællingerne er forsynet med en række sort/hvide
illustrationer i vekslende størrelser. Vurdering: Illustrationerne har en humoristisk tone der spiller op til den
ret sjove tekst. Ansigter og figurer er tegnet i en karikaturlignende stil. Bogens omslag viser fint hvad bogen
indeholder. Andre bøger om samme emne/genre: Bogen er i familie med fx Bjarne Reuters og Jimmy Stahrs

bøger, og der er mindelser om de gamle skolehistorier som fx senest udgivet i 2011 Tykke-Niels
skolehistorier. Til bibliotekaren: Bogen kan læses og læses op i brudstykker, fx til lejrbålet eller på lejrskolen,

og voksne med nostalgisk og humoristisk lyst til anekdotiske historier, kan også have glæde af bogen.
Bøgerne kan godt læses uafhængigt af hinanden, så man kan vælge at starte her.
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