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“Slangehovederne” har taget sig godt betalt for at smugle Shan og Yong fra Kina til Europa og give dem
falske papirer. De to unge skylder en formue væk og prøver at skaffe pengene ved at samle

hjertemuslinger.Men det tidevand der bringer de små dyr ind, er dødsensfarligt, og en nat kommer højvandet
tidligere end de har regnet med ...

”Lille fisk” bygger på en tragisk hændelse i 2004 hvor 23 kinesiske muslingesamlere druknede i havet ud for
Englands kyst. Romanen fortæller om nogle få skæbner blandt de millioner af mennesker der tager til Europa

for at skabe sig et bedre liv, ofte i et miljø i hvor vold, prostitution og anden udnyttelse er en del af
hverdagen. Det er en historie om kærlighed, penge, hævn og viljen til at gøre en forskel. For sig selv eller

andre.

Martin Petersen (født 1950) er uddannet lærer og debuterede i 1987 som forfatter. Han har skrevet for både
børn, unge og voksne, og en del af hans bøger har afsæt i virkelige begivenheder. Det gælder blandt andet

den historiske ungdomsroman ”Med ilden i ryggen”, som han fik Kulturministeriets børnebogspris for i 1999.
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