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Denne bog fortæller om H.C. Andersens liv, om hans fattige barndom i Odense, hans svære ungdomsår i
København og tiden derefter som berømt forfatter.

Forfatterne lader H.C. Andersen beskrive de vigtigste hændelser i hans liv, således som de forestiller sig, at
han selv oplevede dem. Denne fremstillingsform gør bogen levende og giver en tydelig fornemmelse af,

hvem mennesket H.C. Andersen var, og hvad han tænkte og følte.

Bogen indeholder afsnit med de nødvendigste historiske oplysninger for at sætte de enkelte hændelser ind i
en større sammenhæng.

Bogen er skrevet i et let tilgængeligt sprog og henvender sig til herboende flygtninge og indvandrere. Bogen
kan desuden anvendes i folkeskolen fra 5. klasse som frilæsning eller i forbindelse med et projekt om H.C.

Andersen.

H.C. Andersens liv er udgivet med støtte fra H.C. Andersen 2005 Fonden.
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