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HIMLENS BILLEDBOG Erik Juul Clausen Hent PDF En sælsom billedbog svæver over vore hoveder. På en
klar nat er mellem 2.000 og 3.000 enkelte stjerner synlige for ”det ubevæbnede øje”. Mange af dem opfatter
vi uvilkårligt i grupper. I den menneskelige fantasis grænseløse verden er disse grupper (astronomerne kalder
dem ”konstellationer”) gennem årtusinder blevet til ”stjernebilleder”. Tolv af dem findes i det bælte, der
kaldes Dyrekredsen og rummer det tegn, hvert enkelt menneske er ”født under”. Adskillige af dem er

betagende – især når man kender de mærkelige historier, der er knyttet til dem.
Erik Juul Clausen introducerer med denne bog med forord af Helge Pedersen, Stifter af Tycho Brahe

Planetariet, læserne til verdens største billedbog. Han har været journalist i en menneskealder, men forlod
endeligt journalistikken i 1985 efter at have debuteret som voksenforfatter med Spionen fra Atlantis. Siden er
fulgt en række anmelderroste romaner, ligesom hans forfatterskab omfatter noveller, børnebøger og fagbøger.

Til sidstnævnte hører denne bog om stjernehimmelen, som han blev fascineret af allerede som barn.
Erik Juul Clausen har vundet en række novellekonkurrencer, og et udvalg af novellerne er udkommet på

fransk. Nye bogtitler er på vej, både børne- og voksenromaner.
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