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bord. Han er sulten og glæder sig til at spise den honningmad, han har smurt sig, men før han får set sig om,
er maden fuld af fluer. Skrædderen bliver gal i hovedet. Det er hans mad ikke fluernes. Med et hurtigt smæk
slår han ud efter dem og ser til sin store overraskelse, at han har fået ram på dem alle syv. Det var sørens,
tænker skrædderen. Han er godt nok en farlig karl, og det skal alle have at vide. Derpå går skrædderen ud i
verden. Og selvom han støder på både konger og kæmper, er han ikke bange. Han har jo slået "Syv med ét
smæk". Jørgen Liljensø (f. 1943), danskforfatter og maler. Liljensøe er mest kendt for sine romaner for børn

og unge. Hans anmelderroste debutroman 'Barakkerne' er dog for voksne.

 

En dag sidder en lille skrædder og syer ved sit bord. Han er sulten og
glæder sig til at spise den honningmad, han har smurt sig, men før
han får set sig om, er maden fuld af fluer. Skrædderen bliver gal i
hovedet. Det er hans mad ikke fluernes. Med et hurtigt smæk slår

han ud efter dem og ser til sin store overraskelse, at han har fået ram
på dem alle syv. Det var sørens, tænker skrædderen. Han er godt nok
en farlig karl, og det skal alle have at vide. Derpå går skrædderen ud
i verden. Og selvom han støder på både konger og kæmper, er han
ikke bange. Han har jo slået "Syv med ét smæk". Jørgen Liljensø (f.
1943), danskforfatter og maler. Liljensøe er mest kendt for sine
romaner for børn og unge. Hans anmelderroste debutroman

'Barakkerne' er dog for voksne.
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