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Besat (8-12 år)

af Dennis Gade Kofod
illustreret af Kristian Eskild Jensen
Jensen og Dalgaard, 2021

Om bogen:

Bogen indledes med en illustration af en knoglet skabning, der kravler ud gennem et hul i bogen. Det viser sig at være en
heks, og hun er fabelagtigt tegnet af Kristian Eskild Jensen. Læseren får hende helt tæt på i et stort opslag. Hun kan næsten lugtes og føles. Heksen fortæller om, hvordan hun ønsker sig at komme ud af bogen og sætte tænderne i barnelæseren. Heksen fortæller også om, hvordan hun med bogens magiske ord er i gang med at besætte den højtlæsende voksne.
I bogens slutning slipper heksen ud af bogen, og barnelæseren sidder tilbage med den højtlæsende voksne, som heksen
ifølge historien har besat, og som nu vil æde barnelæseren.
Målgruppe:
Skoleklasser (3., 4. og 5. klasse) eller et
arrangement med ”frie børn” i alderen 8-12 år.

Forberedelse:

Antal:
10-12 børn, en halv skoleklasse

•

Bogen Besat af Dennis Gade Kofoed

•

Heksekostume til oplæseren:
fx paryk, hat, næse

•

En kraftig lommelygte, hvis bogen læses i mørke

Hele billedbogen højtlæses
Varighed:
15-20 min.

Materialer:

Højtlæsningssted:
Et mørkt sted. Evt. udendørs i tusmørke.
Kan også bruges ved et halloween-arrangement.

Sådan gør I:

Fortæl børnene:
Sæt stemningen ved at fortælle børnene, at der er folk, der mener, bogen er farlig. Fortæl, at de skal være forberedt på, der
godt kan ske noget med den, der læser bogen højt. Den kan også godt være lidt farlig at høre.
Er de klar til historien? Tør de høre den?
Læs højt:
•
Start højtlæsningen af bogen. I takt med at højtlæseren bliver besat, ændrer højtlæseren sin stemme, så den bliver
stadig mere hekseagtig og uhyggelig. Der er mange muligheder for at dramatisere højtlæsningen. Noget af teksten kan
hviske-læses, og der kan suppleres med grin og gnækken, der kammer mere og mere over i grum hekselatter.
•
På samme vis iklæder højtlæseren sig en del ad gangen heksekostumet i løbet af højtlæsningen. Så højtlæseren
langsomt bliver til en besat heks.
•
Højtlæserens gestik kan ændre sig, så hænderne fx gøres stadig mere heksekrogede og gestikulerende.
Hvis børnene ikke bliver for skræmte, kan højtlæseren jagte børnene ved bogens slutning. Vær opmærksom på, at bogen
kan opleves som ganske barsk og uhyggelig. Ikke mindst hvis den læses op i mørke, hvis højtlæseren ændrer stemmen, og
hvis højtlæseren klæder sig ud som heks. Juster effekterne alt efter hvilket uhyggeniveau, der er passende til børnegruppen.

Bemærk: Forlaget har givet sin tilladelse til højtlæsning
af bogen i biblioteksregi og i det givne forløbs kontekst.

