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Familiens ære Flemming Jarlskov Hent PDF FJ har skrevet endnu en vellykket børne/ungdomsbog.Udover
børnebøger har FJ også skrevet adskillige kriminalromaner for voksne. Handlingen udspiller sig i et

familiekollektiv, hvor tre generationer bor sammen. Det er familiens yngste medlem Magnus på 11 år, der
beretter om sin lidt excentriske familie. Magnus er i besiddelse af en yderst livlig fantasi, og af en eller anden
grund får han den fikse idé, at hans forældre måske ikke er hans rigtige forældre. Han synes nemlig ikke, at
han ligner dem spor, så måske er han et forbyttet barn eller adopteret. En tidligere forfader har skrevet en

slægtsbog, der kan føres tilbage til 1800-tallet, og den studerer Magnus indgående. Desuden strejfer han rundt
i det store hus om natten, for at finde beviser på, at han ikke hører til i familien, og han opdager, at familien -
både den fortidige og nutidige - har flere skeletter i skabet...Det er en morsom og indtagende historie om en
ganske (u)almindelig familie tilsat lidt gys og meget humor. Historien er skrevet i et letfl ydende og varieret
sprog med en nuanceret personskildring, og så har FJ flair for humoristiske, rappe og rammende replikker.

Bogen kan læses fra 11-12 år, og er også velegnet til oplæsning fra 10 år.
Irene Aagaard
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