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Solin og Lasse Poul Larsen Hent PDF Solin er flygtet fra Kurdistan i Irak sammen med sin familie. I Danmark
lærer hun Lasse at kende, og han lærer både Solin og hendes forældre at kende.

Der er krig i Irak, og det er derfor, Solin og hendes mor og far er flygtet. Nu vil de gerne bo i Danmark, hvor
der er fred. Men kan de få lov til det?

Lasse kan godt lide Solin og hendes familie - men hvad siger byen til dem? Og hvad siger den danske stat?

Den danske forfatter Poul Larsen (f. 1940) er oprindeligt uddannet kontorassistent og efterfølgende
folkeskolelærer – et job, som han bestred i 30 år, før han for alvor vendt sin opmærksomhed mod

forfattergerningen. Poul Larsen fik sin litterære debut i 1972 med digtsamlingen "Bare Digte" og har levet af
at skrive siden 1995, hvor han stoppede som folkeskolelærer.
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Danmark lærer hun Lasse at kende, og han lærer både Solin og
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Der er krig i Irak, og det er derfor, Solin og hendes mor og far er
flygtet. Nu vil de gerne bo i Danmark, hvor der er fred. Men kan de

få lov til det?
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dem? Og hvad siger den danske stat?

Den danske forfatter Poul Larsen (f. 1940) er oprindeligt uddannet
kontorassistent og efterfølgende folkeskolelærer – et job, som han
bestred i 30 år, før han for alvor vendt sin opmærksomhed mod
forfattergerningen. Poul Larsen fik sin litterære debut i 1972 med

digtsamlingen "Bare Digte" og har levet af at skrive siden 1995, hvor
han stoppede som folkeskolelærer.
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