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De stod og lo Esther Skriver Hent PDF Martin er tyk. Alt for tyk! Han går i sjette klasse, og i skolen bliver
han drillet. Hans familie har prøvet at lave slankemad til ham, men de ved ikke at han køber slik og sodavand
for alle de penge han kan få fat i. Martin har det kun godt, når han er sammen med de to ældre naboer Peter
og Anna og deres kaniner. Men så en dag møder han pigen Signe-Marie, som selv har været tyk, og hun kan

måske hjælpe ham til at få det bedre.

Esther Skriver er født i 1926 i Ebeltoft. Hun er uddannet lærer fra Århus Seminarium i 1948, og begyndte i
1968 at skrive letlæsningsbøger for børn. I 1995 lagde hun navn til – og modtog som den første –
Skriverprisen, der hvert år tildeles en skøn- eller faglitterær forfatter, der skriver læservenligt.
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