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Annas stjerner Erik Juul Clausen Hent PDF Hvordan kan det være, at en stor pige som Anna aldrig har
bemærket Mælkevejen eller lagt rigtigt mærke til stjernerne på nattehimlen?

Anna bor i den engelske storby Liverpool, og lyset her er så kraftigt døgnet rundt, at det helt overdøver
stjernehimlen. Men i år skal hun holde jul hos sin danske mormor og morfar i Jylland, og her får hun øje på

noget!

Morfar fortæller om stjernebilleder og himmellegemer og viser hende, hvordan hun kan finde frem til dem, og
snart er Anna helt fortrolig med den imponerende stjernehimmel.

Erik Juul Clausens "Annas stjerner" er en fagroman for alle, der er interesseret i at blive klogere på stjerner og
astronomi.

Erik Juul Clausen (f. 1927) er uddannet journalist og har været ansat på blandt andet Vendsyssel Tidende og
Aarhus Stiftstidende. I 1983 debuterede han som forfatter. Først udgav han primært børne- og ungdomsbøger,
men senere er han også begyndt at skrive til voksne. Erik Juul Clausen har vundet førstepræmie i mange

novellekonkurrencer – først og fremmest indenfor krimi- og science fiction-genren.

 

Hvordan kan det være, at en stor pige som Anna aldrig har bemærket
Mælkevejen eller lagt rigtigt mærke til stjernerne på nattehimlen?

Anna bor i den engelske storby Liverpool, og lyset her er så kraftigt
døgnet rundt, at det helt overdøver stjernehimlen. Men i år skal hun
holde jul hos sin danske mormor og morfar i Jylland, og her får hun

øje på noget!

Morfar fortæller om stjernebilleder og himmellegemer og viser
hende, hvordan hun kan finde frem til dem, og snart er Anna helt

fortrolig med den imponerende stjernehimmel.

Erik Juul Clausens "Annas stjerner" er en fagroman for alle, der er
interesseret i at blive klogere på stjerner og astronomi.

Erik Juul Clausen (f. 1927) er uddannet journalist og har været ansat
på blandt andet Vendsyssel Tidende og Aarhus Stiftstidende. I 1983
debuterede han som forfatter. Først udgav han primært børne- og

ungdomsbøger, men senere er han også begyndt at skrive til voksne.
Erik Juul Clausen har vundet førstepræmie i mange

novellekonkurrencer – først og fremmest indenfor krimi- og science
fiction-genren.
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