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SMAK S\u00f8ren Jessen Hent PDF Tilfældets musik spiller på livet løs den første sommerdag, hvor folk
søger mod en af byens parker for at nyde vejret. En ung sort spyflue af arten Calliphora vomitaria, fanges af
en vind og flyver derfor lige ind i øjet på en dreng, der hedder Mathias. Han er taget hen i parken sammen
med et par kammerater for at spille fodbold. Men idet han skal til at lave en kontrolleret lårtæmning af
bolden, rammer fluen, og tæmningen bliver til et knæskud, der sender bolden højt op i luften. Meget højt. Da
den kommer susende ned igen, er det med retning mod tre piger der lige har pakket hele deres enorme picnickurv ud. Det kommer til at sætte spor i mange af parkgæsternes liv - og død. Uddrag: ”Fra naturens side,”
sagde Mathias og lænede sig mod hende, ”er et lig ikke andet end organisk materiale. Og det går ikke til
spilde. Ti minutter efter en person er død, kommer de første insekter for at lægge deres æg i liget ...” ”Hvor
klamt.” ”Og gæt, hvilke insekter det er,” sagde han. ”Fluer?” kom det prompte fra hende. ”Spyfluer,”
præciserede Mathias med et smil. ”Og den måde, man finder ud af, hvor længe en person har ligget død, er
ved at kigge på fluelarverne i liget. Deres alder fortæller det hele.” Papirbogen kan købes på
Dansklærerforeningens Forlags hjemmeside: https://dansklf.dk/smak

Tilfældets musik spiller på livet løs den første sommerdag, hvor folk
søger mod en af byens parker for at nyde vejret. En ung sort spyflue
af arten Calliphora vomitaria, fanges af en vind og flyver derfor lige
ind i øjet på en dreng, der hedder Mathias. Han er taget hen i parken
sammen med et par kammerater for at spille fodbold. Men idet han
skal til at lave en kontrolleret lårtæmning af bolden, rammer fluen,
og tæmningen bliver til et knæskud, der sender bolden højt op i
luften. Meget højt. Da den kommer susende ned igen, er det med
retning mod tre piger der lige har pakket hele deres enorme picnickurv ud. Det kommer til at sætte spor i mange af parkgæsternes liv og død. Uddrag: ”Fra naturens side,” sagde Mathias og lænede sig
mod hende, ”er et lig ikke andet end organisk materiale. Og det går

ikke til spilde. Ti minutter efter en person er død, kommer de første
insekter for at lægge deres æg i liget ...” ”Hvor klamt.” ”Og gæt,
hvilke insekter det er,” sagde han. ”Fluer?” kom det prompte fra
hende. ”Spyfluer,” præciserede Mathias med et smil. ”Og den måde,
man finder ud af, hvor længe en person har ligget død, er ved at
kigge på fluelarverne i liget. Deres alder fortæller det hele.”
Papirbogen kan købes på Dansklærerforeningens Forlags
hjemmeside: https://dansklf.dk/smak
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