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Ridderen bøjede sig og blottede sin hals. Ved ét slag rullede hovedet af den grønne ridder. Men
lige så hurtigt stod den grønne ridder op bærende på sit hovede under armen. Og hovedet
sagde: "Om et år genser jeg dig ved det grønne kapel".

Den slags sker i eventyrets verden, og den slags sker på teatret. Den slags har vi godt af at
læse, idet skuespil og kulisser pirrer vores fantasi og får os til som mennesker at tænke ud af
boksen.

Den slags oplevelser er lette selv at iværksætte hjemme i stuen foran sine børn, eksempelvis
med et dukketeater.

Det er den magi, fortryllelse og det eventyr, som denne bog sætter i scene.

Mona Leo var en nordisk kunstner og forfatter, der især blev kendt for sine dukker og sit
dukketeater, som hun turnerede med i Finland.

Det her er en bog om symbolsproget i eventyrene og om Leos erfaringer med dukketeater og
med sit arbejde for og med børn. Plus en masse visdomsord, som vi alle kan lære noget af og
bruge i hverdagen.

En glimrende bog der indeholder en masser begreber fra eventyrets og teatrets verden som
troubadourer, slotte, riddersmænd, hof, kongedøtre, onde magter grever, prinser, prinsesser,
riddere og andet godt- og adelsfolk.

Undervejs bliver vi spurgt det helt oplagte spørgsmål:

Kan vi lære noget af andet end vort eget livs fejl og lykkelige øjeblikke.
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Og at eventyrernes og digternes opgaver er gennem symbolikker og lignelser at advare og
opmuntre og være forsigtige vejvisere.

Bogen er rigtig god til at komme med små anekdoter om teatrets og skuespillets og eventyrets
berettigelse.

Mona Leo fortæller, hvorledes hendes egne dukter blev levendegjort med ånd og besjæling, og
hvordan de mere indadvendte mennesker ofte er dem, der har størst tilknytning til eventyrets
verden. Der ser meget indad og støder ofte på udfordringer på grund af deres idealbilleder,
mens de mere udadvendte ofte har et lettere liv, idet de tager lettere på deres modgange og
sorger.

Det er jo nok rigtigt, spørgsmålet er så, hvor lykken ligger.

Et bud kunne være at begynde med at læse denne gode, lille bog, som indeholder mange gode
leveregler og synspunkter, og som har ekko tilbage til fortiden, der altid på sin vis sætter
standarden for fremtiden.

Glimrende lille værk.
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