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Peterhar fflet sin nye bil Karin spiller musik pfl sin walkmanvi venterpA
grfintlys hvor er min pibe kan du brugeen klud jeg henterbilletterneskal
markenikke plgjes fgrst vil du ikke ventepi os bogenmfl ligge pi reolenet
par sko kan let koste800 kr. har du setmin kam det er vist et pindsvin
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egentliqt
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Sgrenlaver altid ulykker i sgndagsskulle han slfl grresplrnenmen han
kom til at klippe alle hovederneaf tulipanernei gir skulle han vaskeop han
var megetforsigtig alligevel slog han en tallerkenog en kop i stykker
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Mor laver kaffe og smgrermad og far lrgger dug pfl bordet og drekkerbord
du og jeg gir nu hvis han og hun kommer Eva tegnerog maler mensKate
og Tannielaver farveklip bilen bremserog vrelterog fgrerenknuserfomrden
og kravler ud

Aveke 4
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5 punktummer:

a- Jackslukkedefor radioenog fandtpapir og blyant frem 31 58 14 48
skrevhan hankom rt@jetog spistemorgenmadViggo var ret s10vog det
passedeegentligJackmegetgodt han var ikke lige i humgr til en frisk og
legesyghund
I andet af snit

skal

der vare

3 punktummer og 1 sporqsm&lstegrn:

b. Hele eftermiddagenhavdeJackovervejetat ringe pi 31 58 14 48 og
fortrellealt hvad han vidstemen hvor megetvidstehan det var jo ikke
engangsikkert at den mandder havdetruet ham var morderenjo det
mfltte det vrere
I

tredje

afsnit

skal

der

vere

2 punktummer:

c. Da Jackvar gflet i sengden aftenlfl han og tenkte det hele igennemhan
var kommet frem til at den mand der havdetruet ham var morderen
I det
tegn:

folgende

afsnit

skal

der vere

4 punktummer og to sporgsmAls-

d. Med et set vflgnedeJackdet var mgrkt udenforsi det var flbenbart
stadignat hansurviste 3.15Jacklagdesig nedi sengenfor atlngge sig
til at soveigen men hvad var det kom der ikke lyde ude fra hoveddgren
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mA du selv
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I

finde

ud hvad der skal

vare

af punktummer

e. Viggo rejstehovedetog strittedemed 4rerneet 4ieblik og gav sig s6til
at knurre Jackrejstesig fra sengenog listedeud i entreender stod han
og ventedelidt pludseliggav hovedd@renet lille klik fra sig var der
nogender var ved at bryde ind i hanslejlighedvar det mon morderen
eller var det barehansfantasider var ved atllbe af med ham
Pa samme mAde i dette

f

afsnit:

Tankernef6r gennemhovedetpi ham hvad skulle han dog g6re nu gav
igen et klik fra sig udenegentligat trnke over hvad han
hoveddciren
gjorde IgA Jackind i stuenlpftede r4ret af telefonenog drejedell2
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og punktum.
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Kenderdu FyrtfrJet?
Det erjo et af H. C. Andersensberpmteeventyr,ogdetbegynders6dan:
Der kom en soldatmarcherendehen ad landevejenhvor kom han fra, og
hvor skullehan henjo, han havdevrereti krigen,og nu skullehan hjem
PAvejenmpder han en gammelhekssom spgrgerham om han gernevil
v&re rig det er vel ikke et spprgsmfllen rask soldatkan sigenej til, sfl lidt
efter finder vi ham pfl vej ned i et hult trn
Imellemmin fars gamleb4gerfindesogsi en garnmeludgaveaf H. C.
Andersenseventyrjeg tror den er fra 1923i den er Fyrt|jet illustreretmed
nogletegningerpi den fgrsteservi netopdettetrn, en stynetpoppeleller
pil, medet passende
hul i toppensom soldatenkan kommenedtil eventyret
gennem
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Set sporgsmAl s tegrn ogr punktum :

Vdd du hvad en sQnetpoppel er for nogetAt styneet trn vil sige at man
hvert 6r klipper greneneaf det, ogsei toppen,seder hvert forflr gror nye
greneud som 6renegflr, og stammenbliver tykkereog tykkere,kommer
trreetefterhflndentil at ligne en garnmeltrold med langt stridt her Louis
Moe somhar lavet tegningen,har miske vrret inspireretaf de stynede
piletrreersom selv i dagpreger de fynskelandeveje
Styninger faktisk en form for mishandlingaf et trredet er i hvert fald ikke
srerligtnaturligt heller ikke alle trner lader sig styneen gran fx ville hgjst
sandsynliggi ud pen bliver den i hvert fald ikke
Men pAen pil eller en poppelkan det lade sig EQremflskeer det denne
mishandlingder E4rat mangeaf trreernesfl ogsi bliver hule H. C.
Andersenhar sikkert haft sit egethule trn trt ved sit barndomshjemi
Odense,og han har sikkert leget i det der er ikke nogetsom hule trner at glt
pfl opdagelsei hule trcer er godefor fantasien,og det er nemt at forestille
sig at det huletrn er en port til en anden,mereeventyrligverden
Nedepfl bundenaf trnet er der sikkerten dgr og en sfldandgr kan jo fgre
til de vidunderligsteeventyrnu skulle sodatenikke bruge ngglefor at
komme ned i de tre skatkamremed hundene,men man kunne sagtens
forestillesig at i en andenhistorie,i et andeteventyr,skulle han fprst ud og
finde en nggle det kunne sfl f6re til en hel masseandreeventyr
Kenderdu ideenmed at skriveviderepfl et eventyrnflr et eventyrer slut,kan
Hvad sketeder sflher kunnevi jo
manjo passende
stille sp@rgsmfllet:
begyndemedbegyndelsenhvis nu der var en d4ri soldatenshule trre,og
denned4rhavdeen lfls somkrevede en nflgle,hvad si
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Set sporgsmAlstegn

ogr punktum:

Hvilke eventyrskulle sodatenud ph f4rendhan kunnekomme ned til de
mangepengeog fyrt4jet det kan v&re du har nogleideerdu kunnepr@veat
skrivedem ned mflskehar du evnersomeventyrforfatterdet er underalle
ved at
sjovt af afprgveog udforskes6dannefantasiverdener
omstrendigheder
legeforfaffer for en dag

Ovelse5
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forfatterinde

litteratur
af et beromt stykke nordiske
Selma Lagerlof.
Set punktum:

af

den svenske

a. PAen gflrd i SkflneboededrengenNils Holgerssonmegetduedehan
ikke til hankunneikke engangvogtegessenemod menneskerog dyr
var han megetherd hansforreldrevar fattige og deresmark var ikke
fik drengenlov til at blive hjemmemens
stgrreend en haveen s@ndag

far og mor gik i kirke menhanskullelresepfl sinbibelhistorieog lidt
efter sov han over den flbnebog
b. Da Nils vignede ville han ikke tro sineegne Ajnehan sfl en nissesom
sadog red pfl stoleryggenbangeblev han ikke men han fik lyst til at
spille denlille fyr et pudsderfor fangedehannissenmed et fluenetder
hangi vindueskarmen
c. Nissenlovededrengenalt muligt godt hvis hanbaremitte slippefri igen
men drengenville ikke lukke ham ud som straf for sin hflrdhedblev Nils
flOj en
selvforvandlettil en lille nisseda hankom ud pfl gflrdspladsen
pi at
flok vildgresforbi og tamgisenMorten ville flyve med Nils pr@vede
holdedentilbagemen han havdeglemt hvor lille han var og han blev
hrngende om halsenpAdyret siledesbegyndteNils Holgerssonsin
vidunderligerejsegennemSverigei begyndelsenvar hverkenMorten
eller Nils srerligvelkomneblandtvildg&ssenemen Morten klaredesig
godt og snartvar gessenegladefor de to nye rejsekammerater
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Det vAr en m@rkog stormfuldnat
Kenderdu begrebetstafetromanen roman hvor forskellige forfatterepe skift
skriveren romanfprst skriver6n et stykke,seovertageren andenstafetten
og skrivervidereen tredjefortseffer og overladerderefterstafettentil en
fierdeeller den fprsteigen, og pe dennemfldekan en fortrlling udvikle sig
helt uforudsigeligt
Du har miske selv veret med til ved computerenat skrive nogetlignende,
en stafetnovelledet foregflrpi dennemfldeI er fx tre i en gruppesom skiftes
til at skrivepfl en historiemensder skrives,mfl de andreto ikke sigenoget
de skal derimodprgve at haveen fortsrttelse klar i hovedettil ndr det bliver
derestur til at skrive det irriterendeog befordrendefor fantasiener at fortdlingentit tageren drejningman ikke selv har forudset
Man kan fx begyndemed etberflmtcitat overskriftenDet var en mlrk ... er
faktisk ikke blot nogethundenNuserfra Radisernehar fundet pi nflr han
sidderpfl tagetaf sit hundehusmed sin skrivemaskineden er fra De tre Musketerert detkapitel hvor en af de virkelig ledeheksei verdenslitteraturen
bliver konfronteretmed skarpretteren
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