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Historien om den blå planet Andri Sn\u00e6r Magnason Hent PDF Langt ude i rummet ligger der en blå

planet. På planeten bor der kun børn, og de kan gøre hvad de vil, for der er ingen voksne. De spiser når de er
sultne, de sover når de er trætte, og de leger uden at nogen forstyrrer dem. Overalt på øen venter eventyret.
Børnene jager selvlysende ildfluer i mørket, de klatrer i klipper og kaster sig ned i det lune hav eller de

samler muslinger på stranden. Men det bedste børnene ved er når sommerfuglene én gang om året flyver med
solen hele vejen rundt om planeten. Så lægger børnene sig på ryggen og ser luften blive fyldt med

sommerfugle i alverdens farver. Men en skønne dag lander et besynderligt rumskib på den blå planet, og ud
træder en voksen. En mand som påstår at han kan gøre drømme til virkelighed. Og med ét forandres børnenes

liv, den ene drøm fører den anden med sig... Forfatteren, den islandske Andri Snær Magnason (f. 1973)
modtog Den islandske litteraturpris for Historien om den blå planet.
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børn, og de kan gøre hvad de vil, for der er ingen voksne. De spiser
når de er sultne, de sover når de er trætte, og de leger uden at nogen
forstyrrer dem. Overalt på øen venter eventyret. Børnene jager

selvlysende ildfluer i mørket, de klatrer i klipper og kaster sig ned i
det lune hav eller de samler muslinger på stranden. Men det bedste
børnene ved er når sommerfuglene én gang om året flyver med solen
hele vejen rundt om planeten. Så lægger børnene sig på ryggen og
ser luften blive fyldt med sommerfugle i alverdens farver. Men en
skønne dag lander et besynderligt rumskib på den blå planet, og ud
træder en voksen. En mand som påstår at han kan gøre drømme til
virkelighed. Og med ét forandres børnenes liv, den ene drøm fører

den anden med sig... Forfatteren, den islandske Andri Snær
Magnason (f. 1973) modtog Den islandske litteraturpris for Historien

om den blå planet.
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