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Kængurudrømmen Charlotte Blay Hent PDF Det skulle have været alle tiders moderne guldgravereventyr i
mulighedernes land Australien. Men det bliver sult, tørst, bagende sol og flugt fra politiet, da den 16-årige
danske Peter ender hjælpeløs i ødemarken sammen med vennen Tony. Men så dukker aboriginal-pigen

Matilda op. Hun fører dem ad sine forfædres drømmespor gennem ødemarken. Anmeldelser: "Charlotte Blay
har skrevet en fantastisk spændende ungdomsroman, som suger væsken ud af Australiens stenhårde bush. En
roman, der skaber billeder i hovedet, fordi forfatteren har en fjerlet poetisk måde at bruge ordene på - så læs
den. Den er hele tiden værd!"- ZAPP. Malene Lee Andersen ”Det er en ungdomsbog, der i bogstaveligste

forstand kommer vidt omkring. Barsk læsning, men velskrevet og med en intens beskrivelse af det store land,
så man næsten kan mærke støvet i halsen og føle den ubarmhjertelige australske sol brænde.” - Berlingske
Tidende, Mette Terkelsen ”Lærerigt og underholdende fortæller bogen om Australiens urbefolkning og deres
livssyn, der står i skarp kontrast til de civiliserede hvides. Hertil kommer en dramatisk handling og en

kærlighedsskildring” - Politiken, Marianne Gade ”Historien vil med sin blotte spænding fængsle læsere fra
omkring 13 år og de naturlige indlagte myter vil fascinere. Bogen vil også kunne bruges, når emner som

naturfolk, fremmede og andreledes behandles.” - Lektørudtalelse
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