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Marias stjerner Sørine Gotfredsen Hent PDF 17-årige Maria er helt vild med håndbold, og hendes store idol er
Morten Stig Christensen. Da Maria skifter klub, ændrer hendes liv sig radikalt. I den nye klub møder hun
Liselotte, der er ældre og mere moden – og lesbisk. Maria bliver forvirret over sine følelser for Liselotte, og

hun kommer i tvivl om sin egen identitet.

Sørine Gotfredsen er en dansk journalist, forfatter, sognepræst og samfundsdebattør. Hun har arbejdet som
journalist for Aktuelt, Ekstra Bladet og Kristeligt Dagblad, og som forfatter har hun både skrevet børne- og

voksenbøger.

""Marias stjerner" er den 21-årige teologistuderende Sørine Gotfredsens debut som romanforfatter, og den
lover godt. Bogen er velskrevet, hendes personkarakteristikker overbevisende, hendes sprog hævet over

trivialiteter og klicheer, og skildringen af Maris liv mellem kammeraterne dels i gymnasiet, dels i
håndboldklubben er både morsom og medrivende." – Jyllands-Posten

"I den talentfulde Sørine Gotfredsens "Marias stjerner" tales der ikke de hårde nævers, men de bløde hjerters
sprog… Først og fremmest er "Marias stjerner" et nuanceret ungpigeportræt, båret af nænsomhed og indsigt."

– Fyens Stiftstidende
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