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Valdemars verden Aage Brandt Hent PDF Der er blikfang i omslagstegningen, en dreng og en gris, der i skøn

samdrægtighed nyder indholdet af en rød madkasse. Den illustrerer bogens indhold, skæv, skæg og
anarkistisk, men med rod i hverdagen og det kendte. Valdemar er en ægte Aage Brandt'sk romanfigur. En

herlig knægt, der ikke passer helt ind i familiens og skolens vedtagne rammer. Så han bliver sendt væk - ud i
verden. Undervejs møder han slagtegris nr. 87 vej til paradisstalden - m.a.o. til slagtebænken. Den

ombestemmer sig, og sammen oplever de to spændende ting. Et fængselsophold, et job hos Fandens oldemor,
men først og fremmest venskabet og mødet med kærligheden. Handlingen udspilles et sted mellem fantasi og
virkelighed og med elementer fra eventyrets verden. Da Valdemar vågner i en hospitalsseng med brækkede
arme og ben, har både han og læseren svært ved at skelne feberdrømme fra realiteter. Historien er fortalt med
ironi og lune, men der er alvor bag humoren, og som altid viser forfatteren forståelse for barnets særlige
verden, hvor leg og fantasi er væsentlige. Børn fra 5 år og deres voksne vil tage bogen til sig, som de har

gjort med de øvrige oplæsningsbøger i forfatterskabet. Ulla Møller © IBC
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