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“Jeg er en god hund, siger hunden. “Men jeg kan også være fræk … se nu her! Hunden forskrækker hanen, og
alle de andre dyr på gården griner. Nu vil de alle sammen prøve at få de andre til at le ved at vise, at de også
kan være frække.
Geden spiser bondens blomster, duen klatter på hans hat, og den frække gris bilder de andre ind, at den har
spist al maden selv. Dyrene morer sig, men så bliver det kattens tur. Og lige i det øjeblik piler musen ud af
halmen. Den leder efter noget at spiser og ser slet ikke katten, der kryber nærmere … KLONK siger det, da
hesten lader sin hov træde på musen. Dyrene er chokerede. Hvorfor gjorde hesten dog det? Duen ryster sig
nervøst. “Ingen er sød og rar altid, “ siger den. “Men det der var direkte ondskabsfuldt. Eller var det? Da
katten er lusket væk, løfter hesten sin hov, og de får sig alle en overraskelse. Hvor frækt er en smuk og
velskrevet billedbog af Lorenz Pauli og illustrator Kathrin Schärer, der sammen har lavet flere bøger, bl.a. den
filosofiske Der er du jo, der handler om kærlighed. Denne gang er temaet moral, og Hvor frækt handler om
godt og ondt, om rigtigt og forkert. Den handler om, at ingen kan opføre sig artigt hele tiden, men at forskellen
mellem sjov og ballade og ondskabsfuldhed kan være svær at finde.
Og så handler den om, at man skal passe på med at dømme andre, for sandheden kan være en anden end den,
man først troede. Billedbogen kan være anledningen til en snak om, hvordan man bedst opfører sig overfor
hinanden.
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