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Ekkoland Per Petterson Hent PDF Arvid er tolv år og tilbringer sommeren hos bedsteforældrene i
Nordjylland. Her bor faren, moren, Gry og Arvid i en lille lejlighed oven over bedstemorens mælkeudsalg.
Det er først i tresserne, mælk er på flaske og Arvid hjælper bedstefar med at bringe den ud på budcykel om
morgenen. Arvid er en dreng der tager livet alvorligt, og der er meget han spekulerer på. Hvorfor græder
bedstemor så ofte inde bag døren til det lille kammer? Hvad skete der mellem hans mor og far før han og

søsteren blev født? Hvorfor tænker Arvid så meget på Bruno Angelini, den italienske bagersøn og brobygger
som de siger han ligner.

""...Alt det, der gør et barneliv. Her fortalt så klokkeklart, hvor ikke ét eneste ord synes overflødigt, hvor
læseren kan ånde med, føle sig berørt uden at skulle holde med nogen og mod andre. Sommeren er begyndt
nu, og når man selv har haft glæden, kan man kun ønske at videregive den til andre: En dag i solen med lille

Arvid.""
Mai Misfeldt, Berlingske Tidende
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