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Ghostwriter Malin Stehn Hent PDF I efterårsferien er Casper med sin far i sommerhus. Caspers far er en

berømt forfatter og han skal skrive sin nye bog færdig. Men hvad er det egentlig Caspers fars krimi handler
om? Allerede første aften i sommerhuset møder de elektrikeren Hasse, der inviterer Casper med på fisketur,
samt Helena Larsson fra nabohuset. Senere forelsker Casper sig i dyrlægen Marikas datter, Klara, men han

bryder sig ikke om den påtrængende Helena. Det viser sig dog, at hun er en stor inspiration for Caspers far og
arbejdet med kriminalromanen. Både Casper og Klara er skilsmissebørn og deres syn på forældrenes

potentielle kærester rammer plet. Bogens virkelige styrke er skildringen af forholdet mellem Casper og Klara.
For børn i alderen 11-13 år, der vil læse en spændende krimihistorie, som også handler om følelser,

forelskelse, skilmisse og jalousi. (Uddrag af lektørudtalelse).
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