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række eventyr, mest for voksne. Hver for sig myldrer de med fortryllede dronninger, tudser med
spådomskraft, forunderlige skæbner og kæmpehunde, der kommer ud af ingenting. Der er mystiske væsner,

der lever dybt nede under vandet, og der er hekse og døde damer, der på magisk vis dukker op de mærkeligste
steder. Nogle er sladderhistorier fra gamle dage, som man tror, er løgn, og andre er eventyr og fabler, som de
blev fortalt for århundreder siden, hvor helheste, trolde og alfer gik frit omkring. Man føler, at man kommer

med ind i fortidens små, lavloftede bondestuer, hvor folk sad tæt sammen om tællepråsen i de mørke
vinteraftner og fortalte historier så saftige, at karlene tabte kæberne, og pigerne glemte at strikke. Degnen
skrev dem ned, og nu kommer de til dig. Lige ud af den tørvebrune fortid. Uddrag af bogen Den unge mand
rejste sig. Han var helt hvid i hovedet af indestængt raseri. Han greb indenfor sin trøje og fiskede en lille,
tynd fløjte frem. Han satte den for munden, og af al sin kraft sendte han en skinger lyd ud i stuen. Den

hvinede og rev i alles ører, og måbende tabte drengene deres fedtede kæber, og enken blev helt tom i ansigtet.
Så gled tonen helt af sig selv over i en dansemelodi, og et kort øjeblik så de alle fire helt fornøjede ud. Men
så begyndte deres ben at danse. De kunne slet ikke styre dem. Op måtte de. Absolut. Op at danse, og snart
tumlede de alle rundt om bordet i en hvirvlende polka. Det blev vildere og vildere. De snurrede rundt, så

skummet stod dem om munden, og øjnene truede med at ryge ud af deres huler. De stampede, så støvet rejste
sig fra mellemrummene mellem gulvbrædderne. De hoppede rundt, så væggene skælvede, og pudset dryssede
ned. Snart gyngede det hele, og bordet væltede. Stolene blev kvast i den voldsomme tumlen rundt, og lampen
faldt ned. Det begyndte at drysse med skidt fra de gamle, ormstukne loftsbjælker, og det knagede og bragede
i hele huset. Om forfatteren Torben Kragh Jensen (f. 1950) bor i Vindinge gamle skole på Fyn. Foruden at
være kirkesanger driver han en bed and breakfast og tager ud og underholder med historier og eventyr. Han

har tidligere arbejdet med handicappede og psykisk syge i bl.a. Mocambique; han har været
kommunalpolitiker, kronikør og arbejdet med børne- og egnsteater.
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