STAVEORD til 27. september
Læs denne tekst:
KJOLE af Kenneth Bøgh Andersen
Der var engang en gammel kjole, der havde hængt længe i det mørke skab og samlet støv og møl. Hver
aften og hver nat drømte kjolen om at komme ud og danse igen. Ligesom dengang den havde været ny og
moderne, og de sorte habitter havde bukket dybt for den.
Til sidst blev drømmene og længslen for meget for den gamle kjole; en aften tog den mod til sig, børstede
støvet og møllene af og gik ud i byen, der var fyldt med liv, lys og latter.
Og der fandt kjolen den dejligste musik, og den dansede og svævede og svævede og dansede til skønne
toner og følte sig atter ung, følte sig atter smuk, følte sig atter levende.
Men nattens latter blev pludselig kold, og kjolens dans stoppede brat. Det var alle de nye, moderne kjoler,
der lo ad den gamle kjole og rystede hånligt på pailletterne. Og den gamle kjole, der for en stund havde følt
sig så ung, så smuk og så levende, blev så trist til mode, at den gik hjem og hængte sig i skabet.

BIOGRAFI

Født en mørk og stormfuld aften i november 1976
Voksede op i bl.a. Henne, Lydum, Snekkersten og et par steder i Ringsted
Begyndte at skrive i 10. klasse.
Første roman var en fremragende dårlig gyser med titlen Nidhugs slaver.
Bogens første sætning: ”Det var den dag, den fremmede kom, at begyndelsen
til enden i den lille landsby Hvenstrup startede.”
Brugte de næste 6-7 år på at få et hav af afslag og på at læse til lærer.
Debuterer i 2000 med fantasy-trilogien Slaget i Caïssa.
Bogens sidste sætning: ”Når Gud og Djævelen spiller skak, hvem laver så reglerne?”
Har indtil videre udgivet mere end 20 bøger og er udkommet i otte lande.
De første filmatiseringer - og en enkelt dramatisering er på vej.
Bor i Valby, København med kone og to børn. Har ingen kæledyr, men egern i baghaven og
edderkopper i kælderen. Har gået til karate, judo, jiu-jitsu, taekwondo, ninjutsu, men
formåede aldrig at få mere end det hvide bælte.
Har været i Australien, Afrika, Helvede, fremtiden, USA, overnattet hos Døden,
Haft superkræfter og overværet Julemandens død.
Er allergisk overfor katte, birkepollen og folk, der snorker.

Lav disse opgaver. Brug teksterne.
1. I Kenneth Bøgh Andersens biografi skal du finde 9 udsagnsord. Skriv dem her:

_________________

_________________

________________

_________________

_________________

________________

_________________

_________________

________________

2. Hvad drømmer kjolen om i teksten Kjole ?

3. Find svarene.
- Hvornår begyndte Kenneth Bøgh Andersen at skrive fortællinger?

-

Hvor mange bøger har han indtil videre udgivet?

-

Hvad tror du, Kenneth Bøgh Andersen mener, når han siger, at han har overværet (set)
Julemandens død?
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