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Kanariefuglene Helle Stangerup Hent PDF "Kanariefuglene" er en bog om drengen Kasper, der bor sammen
med sine forældre. Men hans mor og far skændes tit, og så kan Kasper godt blive bange. En dag da han

beslutter sig for at pjække fra skole, møder han en mærkelig dreng, der bor inde i en mystisk have gemt væk
bag en stor, gammel mur. Drengen, der hedder Nikolaj, siger, at han bor alene i drivhuset i haven, og at han
har dyrket sin egen ko, men kan man overhovedet det? Helle Stangerup (1939-2015) var en dansk forfatter,
der særligt var kendt og hædret for sine romaner og noveller. Stangerup blev cand.jur. i 1966 og fik sin
litterære debut i 1967 med krimiromanen "Gravskrift for Rødhætte". Året efter fik hun sit litterære

gennembrud med værket "De gule handsker". I løbet af sin karriere modtog hun adskillige priser, heriblandt
De Gyldne Laurbær i 1985 og Thit Jensens forfatterlegat i 1990. Udover sine skønlitterære værker udgav

Stangerup flere faglitterære værker om historikeren Saxo.
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