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Min bästis målvakten Maria Parr boken PDF En ny fotbollstränare gör livet surt för Lena, som är målvakt i
killaget. I grannhuset funderar Trille på hur han ska imponera på den nya söta tjejen i klassen. Och på havet

jagar farfar storfisken som han alltid gjort, utan att bry sig om att han börjar bli gammal.

Mycket är sig likt i den lilla byn med fjordar och fjäll inpå knuten där Trille, Lena och farfar bor, men mycket
har också förändrats. Det är upplagt för dramatik och starka känslor när de går in i ett år då de får kämpa med
både sig själva och naturens krafter. För vad ska man göra när alla flottar man bygger förliser, alla flaskposter
man skickar driver tillbaka in i viken och ingen bryr sig om vad man egentligen kan? En sak är säker: man

ska i alla fall inte ge upp!

Min bästis målvakten tilldelades Bragepriset 2017.

"Maria Parr har skapat ännu en rolig, dramatisk, varm och välskriven bok, som leder tankarna till både Pippi,
Ronja och Emil."

BTJ om Tonje och det hemliga brevet
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