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Fantasyforfatter vil fortælle børn om 
forandring: ”Mine karakterer skal ikke 
ændre sig til det ugenkendelige, men 
vokse.” 

I Tykke bøger og dumme drager mødte vi Basil, Seb og 
Clara og fulgte dem på deres drageeventyr. Nu er Christian 
Hede Madsen klar med efterfølgeren, Stifinderens Klo, hvor 
der igen er ballade i dragernes land. Det er dog ikke kun en 
fortælling om drager, men også om ”den interne forandring, 
som alle karakterer i bogen oplever ubevidst.”

I fortsættelsen til Christian Hede Madsens børnebog om Basil, 
Seb, Clara og dragerne vokser historien sig større, og der er nu 
endnu mere på spil for de tre. ”En glemt verden vågner. Alt er 
oppe i luften,” fortæller Hede Madsen. 

I Stifinderens Klo venter masser af spænding og fare for de tre 
unge hovedpersoner. Men det er ikke kun verden omkring Basil, 
Seb og Clara, der ændrer sig.   

”Jeg vil gerne vise den interne forandring, som alle karakterer i 
bogen oplever ubevidst.” En forandring, som personerne i bogen 
oplever på forskellige måder.  
”Nogle går en helt uventet skæbne i møde, mens andre kun 
oplever små skvulp på overfladen. Mine karakterer skal ikke 
ændre sig til det ugenkendelige, men vokse,” siger Hede 
Madsen om bogens centrale budskab. 

Stifinderens Klo henvender sig til de 8-12-årige og bringer læserne ind i en fantastisk og vanvittig 
fantasyverden. Samtidig er bogen en hjertevarm fortælling om venskaber, udfordringer og den indre 
forandring, der sker, når vi vokser og overkommer vanskeligheder. 

”Min bogserie skal være et fristed for læserne, hvor de gerne må komme højt op og flyve og hænge i med 
det yderste af neglene, men kun for at blive sat ned på jorden igen med et stort smil på læberne,” siger 
Hede Madsen.  

Stifinderens Klo udkommer den 11. januar ved Byens Forlag.  
_____________________________________________________________________________ 
Om forfatteren 
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