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Langt over grænsen Martin Petersen Hent PDF Der er lagt op til en hyggelig bilferie, da Sune og has far kører
sydpå sammen med farens italienske ven Pablo og Pablos datter, Claudia. Far og Pablo tjener penge som

gademusikanter, Sune forelsker sig i en tysk pige, men lige så stille begynder han alligevel at få på
fornemmelsen, at der er noget helt galt. Claudias mor er dansker, og hun ved ikke, at ferien går ud over
Danmarks grænser. Og først da de er langt væk hjemmefra, forstår Sune, at Pablo har tænkt sig at bortføre
Claudia til Italien. Hvad skal han gøre ved det? Og hvad vil Claudia egentlig – med til Italien eller hjem til

sin mor i Danmark?

Den danske forfatter Martin Petersen (f. 1950) er uddannet skolelærer og fik sin litterære debut i 1987 med
digtsamlingen "Gennemblæst". Efterfølgende har han primært udgivet bøger for børn og unge. Martin

Peterson har blandt andet modtaget Kulturministeriets Børnebogspris (1999), Frie Grundskolers
Lærerforenings børnekulturpris (2000) og Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris (2001).
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