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Det herlige land Grace McCleen Hent PDF Det herlige Land er en gribende fortælling om en lille piges livtag
med troen og tvivlen, med ensomhed og savn. Judith McPherson er ti år gammel og bor alene med sin far i et
hus fyldt med støvede, gamle ting og arvestykker fra den mor, hun aldrig har kendt. Judith ser på verden
gennem den tro, hun er vokset op med, og hvor andre ser skrald, ser hun muligheder. Som en flugt fra

drillerierne i skolen bygger hun en model af det forjættede land, som hun kalder Det herlige Land. Måske,
tænker hun, kunne hun lave sne af barberskum, bomuldsstof og lim? Måske ville skolen så være lukket på
mandag? Da Judith vågner næste dag, er verden udenfor hendes vindue helt hvid. Hun har udført sit første
mirakel. Og det bliver starten på alle hendes problemer … Grace McCleen er født i 1981 i Wales, England.
Hun har læst ved universiteterne i Oxford og York, inden hun blev forfatter og musiker på fuld tid. Det
herlige Land er hendes første roman, og den blev tildelt debutantprisen the Desmond Elliott Prize i 2012.
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