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Mission Måne Sally Gardner Hent PDF Prisvindende og anmelderrost ungdomsroman, der giver et unikt bud
på en fornyelse af den dystopiske genre. En mørk fortælling om magt og kontrol. Om et brutalt regimes rejse
til et mål så vigtigt, at al modstand knuses på vejen dertil. Men også en varm historie om venskab og oprør.
Om om drengen Standish, der overrasker alle. Ikke mindst sig selv. Det hensynsløse regime, Moderlandet, vil

gøre hvad som helst for at slå sine fjender i kampen om at komme først til månen. Individualitet og
selvstændighed er forhindringer, der nådesløst elimineres på vejen. Mission Måne fortælles af Standish. En
ordblind teenager med forskelligfarvede øjne, som ser tingene ganske anderledes end alle andre. Og da hans
bedste ven Hector pludselig en dag "forsvinder", indser Standish, at det er op til ham at konfrontere og

overvinde den undertrykkende overmagt. Priser til Sally GardnersMission Måne: Costa Children’s Book
Award 2012 The Carnegie Medal 2013 Michael L. Printz Honor Award 2014
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