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Det er mig, der er Lisa Moa-Lina Croall Hent PDF Lisa på 10 har meget at slås med: En savnet mor, som farer
verden rundt for at realisere sig selv som forfatter og feteret fotograf, en far, der begraver sig i sit arbejde som

hårdtarbejdende journalist. (Men hvorfor græder han om natten? bekymrer hun sig), Farmor, som nok
indimellem har sine lyse dage, men alligevel er på vej til at forsvinde ind i demensens tågeverden. Og så lige
storesøster Anna på fjorten, som har travlt med at sparke nedad, selv om hun kan sole sig i beundring fra alle i
sin klasse. Det kan Lisa ikke, hun har faktisk ikke nogen rigtige venner i sin klasse. Men det får hun den dag
et cirkus dukker op i byen, og med i cirkus er pigen Nova, og Nova betyder begyndelsen til noget nyt for
Lisa. Sammen vokser de to piger sig stærke. 'Det er mig, der er Lisa' er en bog om venskab og savn, og om
den store ensomhed, som man kan blive ramt af, selv om man kun er 10 år. Men det er også en bog om stor
lykke. Gennem et år følger vi Lisa og hendes familie, hjemme og i skolen. Hendes tanker om stort og småt i
livet gør, at man kommer tæt ind på livet af en stærk og klog pige, som man gerne vil lære nærmere at kende.
Det har Moa-Lina Croall allerede draget omsorg for. Læs også nummer to i Lisa-serien 'Jeg lukker øjnene og
ønsker'. Moa-Lina Croall er musiker og fuldtidsforfatter. Hun debuterede med voksenromanen 'Sen tager vi
Berlin' (2006). Det er mig, der er Lisa (2009) er hendes første børnebog, og hendes første bog på dansk.
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