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Den usædvanlige lillesøster Peter Solberg Dirksen Hent PDF Christian bor med sin far, mor og sin helt
almindelige lillesøster i et lille hus ved havet. Men Christian har også en ualmindelig lillesøster. Christians
lillesøster Nanna er nemlig en engel. En usædvanlig, ualmindelig engel, der hverken spiller på harpe eller

sidder pænt på sin sky. Hende møder Christian for første gang, da han en morgen falder og slår sit hoved mod
klipperne nede ved havet. Christian bliver nødt til at forlade sin krop nede på jorden og flyve med sin

lillesøster-engel op til Himlen for at høre den store engel, Onkel Michael, om han må få lov til at tage tilbage
til sin almindelige familie. Men Onkel Michael har en opgave til dem, og kun hvis Christian og Nanna kan

besejre den onde Drage, må Christian få lov til at tage tilbage…

Peter Solberg Dirksen (f. 1970). Debuterede med den anmelderroste børnebog "Den usædvanlige lillesøster" i
2005. Bogen er en lille, velskreven roman til både børn og voksne om at miste, og om hvordan vi bearbejder
sorgen ved efter et dødsfald. Hans anden roman, "En længsel efter noget" (udk. 2014), er en underholdende

og autentisk roman om at være ung i 80’erne.

 

Christian bor med sin far, mor og sin helt almindelige lillesøster i et
lille hus ved havet. Men Christian har også en ualmindelig lillesøster.

Christians lillesøster Nanna er nemlig en engel. En usædvanlig,
ualmindelig engel, der hverken spiller på harpe eller sidder pænt på
sin sky. Hende møder Christian for første gang, da han en morgen
falder og slår sit hoved mod klipperne nede ved havet. Christian
bliver nødt til at forlade sin krop nede på jorden og flyve med sin
lillesøster-engel op til Himlen for at høre den store engel, Onkel
Michael, om han må få lov til at tage tilbage til sin almindelige
familie. Men Onkel Michael har en opgave til dem, og kun hvis

Christian og Nanna kan besejre den onde Drage, må Christian få lov
til at tage tilbage…

Peter Solberg Dirksen (f. 1970). Debuterede med den anmelderroste
børnebog "Den usædvanlige lillesøster" i 2005. Bogen er en lille,
velskreven roman til både børn og voksne om at miste, og om
hvordan vi bearbejder sorgen ved efter et dødsfald. Hans anden

roman, "En længsel efter noget" (udk. 2014), er en underholdende og
autentisk roman om at være ung i 80’erne.
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