
Con una nueva familia instalada en el 
Terruño Mathilde, Lena y Theo pondrán a 
prueba su amistad entre brazos rotos y viajes 
a pescar.
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Escriptora noruega. De petita ja era una narradora entusiasta i tenia desperts els seus tres germans amb els seus contes fins ben entrada la nit. Parr va començar a es-criure històries a l’escola. Va estudiar Llen-gües i Literatura Nòrdiques a la Universi-tat de Bergen. Els seus llibres han guanyat molts premis, entre els quals hi ha el Luchs, el Premi Brage, el Silbernen Griffel, el Prix Sorcières i el que atorga la prestigiosa re-vista Andersen.

De vegades, la Lena pot ser ben desagradable. 
Perquè sempre ho fa tot tan difícil? Això és el 
que es pregunta en Trille, el seu millor amic. 
Aquest any serà especial perquè tindran una 
amiga nova, una nena molt dolça dels Països 
Baixos que es diu Birgitte. Però la Lena tindrà 
unes quantes raons per estar empipada, també: 
el nou entrenador de l’equip la deixa sempre a 
la banqueta, el germanet que li faria tanta il·lu-
sió tenir no arriba de cap manera i, per aca-
bar-ho d’adobar, quan surten a navegar amb 
un rai que es faran ells mateixos, la cosa no va 
gens bé. I…ai, l’avi! Un dia surt a pescar i té un 
ensurt dels grossos! Aquest és, en definitiva, el 
relat d’un any de bojos en què la Lena, en Trille 
i l’avi hauran de lluitar contra les forces de la 
natura i contra ells mateixos.
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