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Heldige Jakob Hans-Eric Hellberg Hent PDF Jakob har altid været heldig. Alle er enige om, at lige siden
Jakob blev født, har han være noget af en heldig kartoffel.

Men en dag beslutter Jakobs skytsengel, Serafim, sig for at holde ferie, og det bliver starten på noget af en
omvæltning for Jakob. For pludselig er Jakob ikke helt så heldig, som han plejer at være.

Hans-Eric Hellberg (f. 1927) er en svensk forfatter, der har skrevet en lang række børnebøger, hvoraf mange
er oversat til dansk.

Hellberg har sat sig som mål at skrive børnebøger, han selv ville have læst, da han var barn. Bøger der
handler om rigtige børn, der hverken er modige eller jagter forbryder. De er børn, der står imellem

barndommen og voksenlivet, og Hellberg formår at beskrive deres tanker og følelser om livet, døden,
kærligheden, venskaberne og ensomheden, så karaktererne bliver levende for læseren.
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