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Mårhund Johannes Lilleøre Hent PDF Mårhund er en dragende roman om Lars Peter, der vokser op på landet
i 1980’erne, i landskabet ved Limfjorden og Vesterhavet. En ensom, følsom dreng, der prøver at leve op til
sin far, en hård og trængt landmand. Drengen kan ikke gøre for, at han kan tale med de vilde dyr, og at det er
ham, der ser den farlige mårhund, der må og skal dræbes. Eller så han den virkelig? Han fortæller sin far,

skoleinspektøren og de store drenge om mårhunden, og hver gang er historien en lidt anden.
I romanens anden del er Lars Peter voksen og næsten vendt hjem til sin fødeegn. Fra en lille ø i Limfjorden
ser han over på det landskab, han ikke har besøgt i mange år. Han suges ind i øens liv igennem sit arbejde på

plejehjemmet og igennem sit forhold til den frodige, frigjorte præst.
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