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Panternatten Peter Mouritzen Hent PDF Om en dreng, der bliver til en panter. Om en måne af blod, en dreng
med pip og en pige der vil være pave. Og om ham, der er bange for en bog. Den værste af alle. Hvad mon den
handler om? Læs også om pigen der bliver forfulgt af paraplyer. Om ham, der er Gud på sin Mountain Bike,
og hende der springer på skyer. Der er mange portrætter i denne bog. Måske også et portræt af dig selv. Eller
nogen du kender. Hvor godt kender du egentlig dine venner? Mouritzen kan både børnegys og -gak, og det
bedste af begge dele er til sted i hans splinternye samling historier, hvor man møder Paraply-folket, finder ud

af noget om batteriers levetid og hvad tidpine er, og oplever blodmåne, maskebal og klasseskælv. Med
vignetter af Miwer.
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