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Flyvekatten Martin Petersen Hent PDF I De Syv Øers land ligger lejren "Haven", der styres af organisation

"Verdens børn". Her bor den oprørske Dina, der ikke længere vil finde sig i, hvordan organisationen
behandler de forældreløse børn. Gennem internettet kommer hun i kontakt med den 12-årige Kristoffer og de
beslutter sig for at tage sagen i deres egne hænder. Sammen med sine venner syr Dina en luftballon, der skal
få dem væk fra øen. Undervejs oplever de alle de kvaler, helt almindelige børn også oplever: forelskelse,

frygt, afslørede planer og ydmygelser, men først og fremmest er "Flyverkatten" historien om at turde drømme
og turde at leve sine drømme ud. 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).

 

I De Syv Øers land ligger lejren "Haven", der styres af organisation
"Verdens børn". Her bor den oprørske Dina, der ikke længere vil
finde sig i, hvordan organisationen behandler de forældreløse børn.

Gennem internettet kommer hun i kontakt med den 12-årige
Kristoffer og de beslutter sig for at tage sagen i deres egne hænder.
Sammen med sine venner syr Dina en luftballon, der skal få dem
væk fra øen. Undervejs oplever de alle de kvaler, helt almindelige

børn også oplever: forelskelse, frygt, afslørede planer og ydmygelser,
men først og fremmest er "Flyverkatten" historien om at turde
drømme og turde at leve sine drømme ud. 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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