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Forord
”Slanger i paradis – og andre ungdomsnoveller” består af bearbej-
dede udgaver af noveller, der tidligere har været udgivet i anden sam-
menhæng. To af novellerne – ”Bravo Charlie” og ”Slanger i paradis”
– indgik i ”Bravo Charlie”, Kroghs Forlag, 2006, mens de sidste fem
var med i ”Er du vild i varmen”, Dafolo, 2008. Den første titel er skre-
vet i samarbejde med Kirsten Mølvang, mens den anden er lavet i
samarbejde med Christina Boel Pedersen.

I bearbejdningen er der lagt vægt på at ajourføre teksterne tids-
mæssigt, så de i både sprog og indhold er helt tæt på unges aktuelle
virkelighed. Tematisk er der fokus på forholdet til egen krop, den
svære kærlighed, den første gang, rusmidler og hele processen med
at afprøve grænser, løsrive sig og danne en mere selvstændig identi-
tet. Det afspejler sig også i novellerne, at der som ung ofte ikke er
langt mellem det helt umulige og det vanvittigt sjove. Og nogle gange
kan den samme situation indeholde begge dele.

Samlingen kan læses af lyst, ligesom den er velegnet til at indgå
i undervisningsmæssige sammenhænge i de ældste klasser i grund-
skolen. Det kan fx være i dansk, kriminalpræventiv undervisning og
i faget sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

God læselyst!
Per Straarup Søndergaard
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