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Held og lykke, Robinson Vibeke Marx Hent PDF Robert er kun 12 år, da hele hans verden falder sammen.
Hans mor er dødeligt syg med kræft, og han er ikke sikker på, om han kan blive boende hos stedfaderen eller

nu skal på børnehjem. Han har dog ikke tænkt sig at vente på at andre bestemmer for ham og tager ud i
verden for at finde sin ukendte biologiske far. På rejsen møder han mange mennesker, der langsomt hjælper
ham med at forstå sig selv og hvor han hører til. Vibeke Marx (f.1948) er en helt central stemme i den danske
samtidslitteratur, når det kommer til at skildre de mennesker, der lever på samfundets bund. Hun brød for

alvor igennem som skønlitterær forfatter i 1990 med ungdomsromanen Held og lykke Robinson, der vandt en
nordisk ungdomsbogskonkurrence. Hun bevæger sig inden for flere forskellige genre, og hendes forfatterskab
tæller romaner og noveller til både børn, unge og voksne. Fælles for alle hendes bøger er hendes store sociale

engagement, der gør hende til én af den moderne, danske litteraturs stærkeste samtidskritiske stemmer.
"...velfortalt, alvorlig og vedkommende. Den afdækker nogle af samfundets skyggesider, men er

grundlæggende optimistisk i sin skildring af menneskelig hjælpsomhed, varme og solidaritet." - Ove
Kreisberg, Politiken. "Det er en fin og nænsom bog om, hvad der sker, når et barn opdager, at verden ikke er
uforanderlig: at centrum i hele hans verden, moderen, pludselig skal rives væk fra ham." - Bo Tao Michaëlis,

Berlingske Tidende.
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tænkt sig at vente på at andre bestemmer for ham og tager ud i
verden for at finde sin ukendte biologiske far. På rejsen møder han
mange mennesker, der langsomt hjælper ham med at forstå sig selv

og hvor han hører til. Vibeke Marx (f.1948) er en helt central
stemme i den danske samtidslitteratur, når det kommer til at skildre
de mennesker, der lever på samfundets bund. Hun brød for alvor
igennem som skønlitterær forfatter i 1990 med ungdomsromanen
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ungdomsbogskonkurrence. Hun bevæger sig inden for flere

forskellige genre, og hendes forfatterskab tæller romaner og noveller



til både børn, unge og voksne. Fælles for alle hendes bøger er hendes
store sociale engagement, der gør hende til én af den moderne,

danske litteraturs stærkeste samtidskritiske stemmer. "...velfortalt,
alvorlig og vedkommende. Den afdækker nogle af samfundets
skyggesider, men er grundlæggende optimistisk i sin skildring af
menneskelig hjælpsomhed, varme og solidaritet." - Ove Kreisberg,
Politiken. "Det er en fin og nænsom bog om, hvad der sker, når et
barn opdager, at verden ikke er uforanderlig: at centrum i hele hans

verden, moderen, pludselig skal rives væk fra ham." - Bo Tao
Michaëlis, Berlingske Tidende.
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