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En halv hund Hans-Eric Hellberg Hent PDF Emanuel vejer for meget, og det er ikke nemt at være teenager og
overvægtig. Han har da heller ikke de store forventninger til sommerferien, som skal bruges hos hans faster,
der bor i en kedelig lille landsby, og som oven i købet er vegetar. Men sommeren viser sig at blive alt andet

end kedelig for Emanuel. Han oplever nemlig både den første forelskelse, og han møder en halv
spøgelseshund. Den svenske forfatter Hans-Eric Hellberg (f. 1927) har skrevet en lang række børne- og

ungdomsbøger. Da han var barn, blev han træt af altid at læse børnebøger om helte, der finder skjulte skatte
og besejrer fjender, og han besluttede sig for selv at skrive de bøger, han ville have lyst til at læse, da han var
barn. Hans-Eric Hellbergs bøger handler ofte om halvstore børn og om det svære sted, de befinder sig, mellem

at være barn og voksen, og de tanker og følelser, børn gennemgår, mens de vokser op.

 

Emanuel vejer for meget, og det er ikke nemt at være teenager og
overvægtig. Han har da heller ikke de store forventninger til

sommerferien, som skal bruges hos hans faster, der bor i en kedelig
lille landsby, og som oven i købet er vegetar. Men sommeren viser
sig at blive alt andet end kedelig for Emanuel. Han oplever nemlig
både den første forelskelse, og han møder en halv spøgelseshund.
Den svenske forfatter Hans-Eric Hellberg (f. 1927) har skrevet en
lang række børne- og ungdomsbøger. Da han var barn, blev han træt
af altid at læse børnebøger om helte, der finder skjulte skatte og

besejrer fjender, og han besluttede sig for selv at skrive de bøger, han
ville have lyst til at læse, da han var barn. Hans-Eric Hellbergs bøger
handler ofte om halvstore børn og om det svære sted, de befinder sig,

mellem at være barn og voksen, og de tanker og følelser, børn
gennemgår, mens de vokser op.
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