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ELVERBØRNENES DANS Anne Heinung Hent PDF Jonas er en dreng på 9 år. Han har et lykkeligt liv med
sine forældre og kammerater i København. På Stevns bor hans farfar og farmor, og farfar er Jonas’ bedste ven
i verden. Da farfar bliver syg og dør, gennemlever Jonas en dyb sorg, men samtidig bliver han trøstet af engle
og elvere. De kommer til ham fra Landet Mellem Stjernerne, som er det land, farfar rejser til efter døden.

Jonas bevæger sig ind og ud af denne magiske verden, og han forstår, at selvom farfar ikke er på jorden mere,
så har Jonas ikke mistet ham. For farfar kommer til Jonas i drømme, og så mærker han, at de stadig er

sammen. Bogen har en lykkelig og overraskende slutning. Uddrag af bogen ”Jonas, jeg ved, du har fået at
vide, at jeg er syg.” Jonas løfter blikket og ser afventende på farfar, der fortsætter: ”Det er rigtigt, at min krop
er syg, men jeg er den samme, som jeg hele tiden har været. Du ved, kroppen er som en gammel frakke, som
jeg har haft på i meget lang tid. Den er slidt og kan ikke mere.” ”Jamen så dør du jo, farfar, og det vil jeg ikke
have!” siger Jonas. ”Nej, det forstår jeg,” siger farfar mildt, ”men der er ting, vi ikke kan bestemme over,
Jonas. Døden er en af de ting. Men døden er ikke en dårlig ting. Kan du huske dengang …” Om forfatteren
Anne Heinung har været sygeplejerske i mere end 35 år og er nu gået på pension. I 12 år arbejdede hun med
døende og deres pårørende, blandt andet på hospice. Hun har tidligere skrevet to bøger om døden – dette er

hendes første børnebog.

 

Jonas er en dreng på 9 år. Han har et lykkeligt liv med sine forældre
og kammerater i København. På Stevns bor hans farfar og farmor, og
farfar er Jonas’ bedste ven i verden. Da farfar bliver syg og dør,
gennemlever Jonas en dyb sorg, men samtidig bliver han trøstet af
engle og elvere. De kommer til ham fra Landet Mellem Stjernerne,
som er det land, farfar rejser til efter døden. Jonas bevæger sig ind og
ud af denne magiske verden, og han forstår, at selvom farfar ikke er
på jorden mere, så har Jonas ikke mistet ham. For farfar kommer til
Jonas i drømme, og så mærker han, at de stadig er sammen. Bogen
har en lykkelig og overraskende slutning. Uddrag af bogen ”Jonas,
jeg ved, du har fået at vide, at jeg er syg.” Jonas løfter blikket og ser
afventende på farfar, der fortsætter: ”Det er rigtigt, at min krop er



syg, men jeg er den samme, som jeg hele tiden har været. Du ved,
kroppen er som en gammel frakke, som jeg har haft på i meget lang
tid. Den er slidt og kan ikke mere.” ”Jamen så dør du jo, farfar, og
det vil jeg ikke have!” siger Jonas. ”Nej, det forstår jeg,” siger farfar
mildt, ”men der er ting, vi ikke kan bestemme over, Jonas. Døden er

en af de ting. Men døden er ikke en dårlig ting. Kan du huske
dengang …” Om forfatteren Anne Heinung har været sygeplejerske i
mere end 35 år og er nu gået på pension. I 12 år arbejdede hun med

døende og deres pårørende, blandt andet på hospice. Hun har
tidligere skrevet to bøger om døden – dette er hendes første

børnebog.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=ELVERBØRNENES DANS&s=dkbooks

