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Målmanden og havet Maria Parr Hent PDF En ny fodboldtræner formørker den tolvårige Lena Lids
målmandsliv. I nabohuset spekulerer Theo på hvordan han skal gøre indtryk på den nye pige i klassen. Og på
havet jagter farfar de store fisk, uden at bekymre sig om at han er ved at blive gammel. Dette år må Lena,

Theo og farfar kæmpe hårdt, både med sig selv og naturkræfterne. For hvad skal man gøre når alt er modvind
og ingen forstår sig på det man virkelig kan? Man skal i hvert fald ikke give op. Som Lena Lid siger i

pressede situationer: Nu må I saftsuseme vågne lidt op derude!

»Det er særdeles glædeligt at Parr er tilbage og overgår sig selv … Det er en af de bøger som jeg får lyst til at
læse højt, kapitel for kapitel, for alle omkring mig. … Det er klogt, smukt og gribende – og det er meget
sandsynligt at Maria Parr kommer til at fejre nytår med flere nye litteraturpriser på kaminhylden.« –

AFTENPOSTEN

»Hjertevarm, spændende, poetisk og glitrende komponeret.« – DAGBLADET

»Endnu en klassiker fra Maria Parr.« – NRK

Maria Parr (f. 1981) er norsk børnelitteraturs nye stjerne og er af anmelderne blevet sammenlignet med Astrid
Lindgren. Hun debuterede i 2005 med Vaffelhjerte og fik det store gennembrud i 2009 med Tonje

Glimmerdal. Bogen indbragte både Brageprisen og Kritikerprisen og året efter fik den Die Zeits pris for årets
børnebog i Tyskland.

Maria Parrs to første bøger er solgt i mere end 150.000 eksemplarer. Vaffelhjerte er nu solgt til 16 lande,
senest USA, England, Rusland og Kina, og lavet som tv-serie.
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