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Umuligt Hans-Eric Hellberg Hent PDF Anna og Per synes, det lyder utroligt spændende, da de i

religionstimen hører historien om, hvordan Jesus gik på vandet. De beslutter sig for selv at prøve det. Hvis
Jesus kunne, hvorfor skulle de så ikke også kunne? Det går da også fint med det, lige indtil omgivelserne får
dem til at tvivle på deres egne evner... 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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