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Med ruder i vingerne dansede de luftballet Joan Schmidt Hent PDF Transparentia er en sommerfugl, der
narrer sine fjender ved at udføre luftballet, så dens farlige jægere bliver ganske forrykte af at kigge derpå.

Men så bliver insektsamfundet misundeligt, især knælerne, der får sommerfuglene anklaget hos
Konsilieformanden med de flerfascetterede øjne. Han vil næsten give knælerne ret til at dugvaske de små gule
sommerfugle. Han kommer på andre tanker, men inden da bliver han ganske begravet i safrangult støv, må
forklare hvor lyset går hen om natten,og hvorfor noget lys nogle gange beslutter sig for at blive tilbage. For
ellers falder en masse insekter om af udmattelse, fordi de tror, man skal blive ved med at flyve, til det bliver

mørkt.

Og konsilieformanden er også selv ved at falde ned, da han skal tale til Konsiliet, fordi han bliver nødt til at
sidde på en af de safrangule kugler af alfestøv for at få hovedet op, så han kan ses.
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