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Djævelen i dammen Bent Haller Hent PDF Dammen er et mystisk sted. Den ligger inde midt i skoven tæt ved
morfars gård, og der er sat pigtrådshegn hele vejen rundt, for en gang er der sket noget forfærdeligt på dette
fortryllende smukke sted, hvor dunhammerne vokser, åkanderne blomstrer, guldpirolen synger, og uglen
skriger sit skæbnesvangre uhuhuuuu. Dammen drager drengen, og selvom morfar er en gammel, gnaven
eneboer, rykker BiWer ind på gården i sin sommerferie for at  løse fortidens hemmeligheder  og bekæmpe

ondskaben. Djævelen i dammen er en eventyrlig, livsklog og underfundig roman, velegnet til både
højtlæsning og selvlæsning. Den skildrer udviklingen af forholdet mellem en afvisende bedstefar og  et
 barnebarn, der insisterer på, at fortid ikke kan forties. Bedstefar bærer på både sorg og skyld, og BiWer er
handlekraftig, modig og opfindsom. Drengen nyder det frie sommerliv  i naturen uden for hverdagens faste
rammer og kedelige pligter. Hos morfar er der ingen faste regler eller spise- og sovetider. Her er udstrakt

frirum til at lege og lave lige det, man vil.  Men livet i skoven og ved dammen rummer både det fortryllende
og det farlige …
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