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Min far er en engel Hanne Jørgensen Hent PDF Da Sofies far får kræft, er ingenting mere det samme. Der er
ikke to dage, der er ens. Nogle dage har far det okay, andre dage har han det rigtig skidt - og så bliver Sofie
bange. Hun prøver så godt, hun kan ikke lide at være til besvær. Hun hjælper til derhjemme og passer sin

lillebror. Men hvem passer på Sofie?

Hanne Jørgensen (f. 1949) er en dansk børnebogsforfatter, fotograf og foredragsholder. Hun debuterede i 1994
med "Plukfisk og rævestreger", som hun skrev i forbindelse med en bogkonkurrence. Flere af Hanne

Jørgensens bøger handler om emner, der kan være svære at tale om for børn. "Maries svære hemmelighed"
2002) handler om en pige, hvis mor drikker, og i "Min far er en engel" (2001) følger man Sofie, hvis far får

kræft.
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