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Den sorte linie Sally Altschuler Hent PDF "Martins ørevoks" og "Den sorte linie" er bøger for
mellemgruppen. De to romaner giver "forklaringen" på, hvorfor man aldrig ser UFO'erne: Det er fordi, de er
mikroskopiske. En af dem - med det amøbelignende væsen, Lampe, ombord - lander i Martins øre, og det
afstedkommer mange sjove - og pinlige - situationer. Det er fx ikke nogen helt nem opgave for Martin at få
kammeraterne til at tro på, at han har en UFO inde i øret. Lampe er i øvrigt på jagt efter vigtigt brændstof,
nemlig fedt (ørevoks). "Den sorte linie" handler om en kanotur til Sverige sammen med kammeraten Emils

lidt ulækre svenske fætter, der snuser, men heldigvis er den labre kusine også med. Det er den lille,
deprimerede Lampe også. Han har nemlig fået en skrækkelig hjemve, men hvordan kommer han hjem igen?
Kvikt og sjovt fortalt garneret med masser af Rasmus Jensens sjove stregtegninger. De - forløbigt - to romaner
har et tilhørende website: www.zowie.dk - hvor der er gode ideer til undervisningen og som baggrundsviden."
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