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Drengen, der læste bogen, læste den i et
stræk. Ingen tvivl om, at første side der handlede
om fodbold varet incitament til at komme i gang.
Fru Fine Fornem, der er rig og fin, kalder på
to drenge - lidt kommanderende -. Hun beder
drengene om at fjerne alle mælkebøtter fra
hendes græsplæne, så har hun noget til dem
bagefter. Begge drenge arbejder hårdt, fordi de
fantaserer sig til en god løn. De ringer spændte på døren efter endt arbejde. Findelønnen er et
bolsje til hver hånd. Her blev bogens læser ret ophidset, for det var ikke i orden at spise de to
drenge af med bolsjer. Og han morede sig rigtig meget, da de to drenge i vrede begyndte at
planlægge at puste mælkebøttefrø over hele Fru Fine Fornem´s græsplæne. Drengene møder
dernæst naboen hr. Jensen. Han har set at drengene har puklet og også set dem samle
mælkebøttefrø.
Da Jensen hører, at drengen ikke har fået en egentlig løn og det går op for ham, at drengene vil
hævne sig med at sprede mælkebøttefrø. Så forklarer Jensen, at hævn er en dårlig idé og da han
banker på hos Fru Fine Fornem, for at sige at hun har snydt drengene, så smækker hun døren i
hovedet på Jensen.
Det finder Jensen sig ikke i. Han får snakket med den fine frue og det ender med at de to drenge
får en kuvert med hver 200 kr. Snak er bedre end hævn.
Bogen er let læst, og den gav meget stof til diskussion og samtale:
• Må man snyde børn?
• Skulle de have aftalt en løn på forhånd med Fru Fine Fornem?
• Kan drengene være bekendt at ville så mælkebøttefrø som hævn?
• Hvad hvis nu ikke Jensen havde blandet sig?
• Hvad tror du så drengen havde gjort?
• Skulle de to drenge have talt med deres forældre?
• Er 200 kr. en ok løn?
Det var tydeligt, at de følelser, der var forbundet med læsning af bogen, gjorde noget ved den
unge læser. Han blev engageret, berørt og revet med, således at bogen blev læst i et stræk. Så vi
fik en god snak, da bogen var læst og læseren vil gerne læse flere bøger i serien “VORES KLASSE”.
En total vellykket læseoplevelse, 100 % enige i, at drengene i første omgang var behandlet dårligt.
Det var nærmest som om bogens læser selv havde oplevet uretfærdigheden.
En bog der lægger op til mere læsning og til at få læseren op på de følelsesmæssige mærker.
Flottere kan det vel næppe være. Bogen kan anbefales på det varmeste, fordi det er lykkedes at
skrive en læs let bog med mening, der engagerer begynderlæsere på den helt rigtige måde.
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