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Tonje Glimmerdal Maria Parr Hent PDF Tonje er ligesom Pippi Langstrømpe en krudtugle og vokser op som
eneste barn i Glimmerdalen. Hendes bedsteven er den 74-årige spillemand Gunnvald. Han bygger en ratkælk
så Tonje kan suse hele vejen ned til fjorden og spiller violin så Glimmerdalen fyldes af mirakelmusik, men

han har en hemmelighed der sætter deres venskab på en alvorlig prøve.

Maria Parr (f. 1981) er den nye stjerne i norsk børnelitteratur og er af anmeldere blevet sammenlignet med
Astrid Lindgren. Maria Parr spiller på et stort register, her er drama, tårer og musik, vildskab, humor og
smerte, og man bliver bevæget som i en god roman. Hendes to bøger er solgt i 150.000 eksemplarer og

oversat til tolv sprog, bl.a. russisk og kinesisk.

Brageprisen 2009. Kritikerprisen 2010.

Die Zeits prestigefulde pris LUCHS for bedste børnebog i Tyskland 2010.

“Det er den smukkeste bog jeg har læst i år.” Bibliotekernes lektørudtalelse.

“Tonje Glimmerdal er en klassisk, godhjertet børnebog. Man bliver glad og klog af at læse den.” Politiken

”Bogen har noget tidløst over sig, og fremstår som en klassiker allerede i sin samtid. Parr er en forrygende
god fortæller.” Bergens Tidende

”En side ved bogen er den spændende historie, en anden side hjertevarmen i fortællingen. Og så er der
sproget! Maria Parr er som en sejlivet plante der vokser i et frodigt landskab hvor fortælletraditionen står

stærkt. Der er noget levende og energisk over måden hun skriver på som griber os.” Vårt Land
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