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Det kan altså godt være farligt Lars Holmsted Hent PDF Elsker dine børn og elver Ole Lund Kirkegaard og
Bjarne Reuter, så vil de også elske denne bog!

’Det kan altså godt være farligt’ har gode ligheder med Ole Lund Kirkegaard og Bjarne Reuters elskede
fortællinger.

Mød René, Henrik og Jøppe, der bor i Lille Grødby, og få små anekdoter og præcise skildringer af stort som
småt fra deres hverdag.

Glimt fra den fjerne fortid, hvor farfar var dreng. Dengang Danmark endnu var et land opfyldt af naiv
optimisme, og hvor drenge kunne gøre store opdagelser lige uden for deres egen havelåge. Der var så meget,

der skulle prøves – og det var bestemt ikke altid lige ufarligt!

F.eks. da René, Henrik og Jøppe er på fisketur:

René har fået bid: ”VRÆL!”

René dansede rundt på græsplænen med den ene arm i vejret. Han skreg og hylede som en gris, mens hånden
var dybt inde i det glubske geddehoved.

”Den sidder fast,” sagde Jøppe, ”den har tusind tænder.”

”Den er ved at æde hans arm,” sagde Henrik, ”hvad skal vi gøre?”

Ole Lund Kirkegaard har bestemt ikke levet forgæves.

Målgruppe: 6-12-år.

Læs også ‘Det kan altså stadig være farligt’ – flere historier og glimt fra 60’ernes Danmark.
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