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MGP missionen Gitte L\u00f8kkegaard Hent PDF Ny udgave af Gitte Løkkegaards roman fra 2009, der nu er
biografaktuel. Sammen med sin mor er Karl flyttet fra en lille by ved Vesterhavet til Nørrebro i København.

Her møder han den muslimske dreng Khalel og ikke mindst Khalels søde søster, Sarwan, der har en
hemmelighed. Hun skal være med i MGP, men har ikke sagt noget til sin far og mor. Hun ved, at de aldrig vil
tillade, at hun optræder på tv. Sammen med Karl og Khalel lægger hun en plan, og pludselig er de tre stukket
af, efterlyst ogmeget langt hjemmefra. "MGP Missionen" har premiere i landets biografer 21. marts og er
instrueret af Martin Miehe-Renard. På rollelisten finder man blandt andre Lars Knutzon og Line Kruse. Om
forfatteren: Gitte Løkkegaard (1963) er forfatter og journalist og var i en årrække tilknyttet Danmarks Radio,
hvor hun blandt andet lavede programmerne P4i P1, Strax og Løkkegaards. Har skrevet flere børnebøger,
blandt andet Matilde Jensens første gang (2007) og fire bøger i serien, KNUS-klubben(2012). Hun er også

forfatter til biografien Tine Bryld - et lettere kaotisk ridt (2009).
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