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Slimfjorden
(fra 8-12 år)
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Vild Maskine, 2021

Om bogen:

Drengen Elias interesserer sig lidenskabeligt for dyrene i naturen omkring sig. Han indsamler selvlysende gopler fra fjorden
og bemærker sig, hvordan de bliver flere og flere. Unaturligt mange, faktisk. Han arbejder med forskellige teorier om goplernes ophav. Han opbevarer dem i glasflasker på værelset og steger også et par stykker på panden.
Men det er ikke de eneste dyr, der optager Elias. På stranden støder han på en døende ulv, der har forvildet sig op fra Tyskland og en forvirret svensk elg, der med sine dårlige manøvreringsegenskaber i vand endte med at gå i land på den danske
kyst. Der er noget helt galt med naturen. Elias taler omsorgsfuldt tysk med ulven og svensk med elgen og går i gang med
opklaringsarbejdet af goplernes massive tilsynekomst.
Bogen er flot illustreret og er trods sit alvorlige tema virkelig morsomt skrevet.

Målgruppe:
8-12 år. Oplagt højtlæsning til det
dyreinteresserede barn

Forberedelse:

Varighed:
Selve højtlæsningen kan gøres på halvanden times
tid. Brug også tid på at spise pandekager og fiske.

•

Bogen Slimfjorden

•

Pandekager – hvis I er meget avancerede, skal
det være med birkesirup og birkesaft at drikke
til. Elias’ familie producerer birkesaft og koger
det ind, og sagerne drikkes og spises i bogen.

•

Fiskenet

•

Evt. en glasflaske, ligesom Elias, eller en spand,
så I kan fange og betragte en lille gople, reje
eller andre smådyr. Der kan godt fiskes lidt i en
læsepause. Men undlad at tage flasken med
hjem på værelset som Elias. Det lugter fælt, og
dyrene dør.

Højtlæsningssted:
Ved havet

Sådan gør I:

Materialer:

Læs bogen højt ved havet, så man kan dufte havet, ligesom Elias kan. Havets lugte er ikke alle lige skønne, som det fremgår af bogens handling. Så gå ikke af vejen for lidt rådden tanglugt.
Mens der læses, kan der spises pandekager. Man kan gøre en læsepause og fiske. Bogen kan godt læses færdig på stranden med en læsepause eller to undervejs.
Dialog med barnet/børnene:
•
Hvad er ballastvand? Prøv en gang at google det sammen.

