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Vi ved hvorfor fuglene synger Poul Larsen Hent PDF "Vi ved hvorfor fuglene synger" er på den ene side
historien om Bo og Arne, der er gode venner. Bo springer i faldskærm og inviterer Arne med ud og kigge –

og det bliver noget af en oplevelse for dem begge to. Anden del af bogen fokuserer på sportsgrenen
faldskærmsudspring og kommer blandt andet omkring de praktiske forhold og historien bag sportsgrenen.

Bogen indeholder endvidere en ordliste, der giver faldskærmsentusiasten en udførlig og uddybende
introduktion til sportsgrenen. 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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