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Pudlen der spillede klaver Ulf Nilsson Hent PDF Splint på 14 år lever op til sit navn – hun vejer kun 30 kilo.
Det er noget andet med hendes ven Albin. Han er også 14, men vejer over fire gange så meget! De to venner
er et dygtigt makkerpar, der altid er klar til at sætte en stopper for uretfærdighed. Denne gang må de hjælpe
en af deres venner, der er stukket af fra fængslet. Han vil gerne giftes med en pige, som bliver holdt fanget af
sin familie. Mon de to venner kan stille noget op? Den svenske forfatter Hans-Eric Hellberg (f. 1927) har

skrevet en lang række børne- og ungdomsbøger. Da han var barn, blev han træt af altid at læse børnebøger om
helte, der finder skjulte skatte og besejrer fjender, og han besluttede sig for selv at skrive de bøger, han ville
have lyst til at læse, da han var barn. Hans-Eric Hellbergs bøger handler ofte om halvstore børn og om det
svære sted, de befinder sig, mellem at være barn og voksen, og de tanker og følelser, børn gennemgår, mens
de vokser op. Sammen med Ulf Nilsson har han blandt andet skrevet bogen "Pudlen der spillede klaver".
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