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Sin egen herre Bent Haller Hent PDF Da Kåre bliver færdig med skolen, er det ikke frihed og hygge, der

venter ham. I stedet er det kedsomhed og ligegyldighed over for det hele, for slet ikke at tale om, at hans mor
er blevet endnu mere irriterende og kontrollerende end normalt. Lige da han skal til at give op, ser han en
smuk ung pige, som ud af det blå dukker op i hans liv. Måske kan hun redde ham, tænker han. Så forsvinder
hun lige så pludseligt, som hun er dukket op, men Kåre er ikke villig til at lade hende slippe fra sig. Den

danske forfatter Bent Haller (f. 1946) er oprindeligt uddannet som maler og grafiker fra Det jyske
Kunstakademi, men har desuden skabt sig en spændende karriere som forfatter. Bent Haller debuterede som
forfatter, da han i 1972 vandt forlaget Borgens konkurrence for den bedste samfundskritiske ungdomsroman

med romanen "Katamaranen". Bent Hallers forfatterskab favner bredt og rummer både børnebøger,
ungdomsromaner, digte og voksenbøger.

 

Da Kåre bliver færdig med skolen, er det ikke frihed og hygge, der
venter ham. I stedet er det kedsomhed og ligegyldighed over for det
hele, for slet ikke at tale om, at hans mor er blevet endnu mere

irriterende og kontrollerende end normalt. Lige da han skal til at give
op, ser han en smuk ung pige, som ud af det blå dukker op i hans liv.
Måske kan hun redde ham, tænker han. Så forsvinder hun lige så
pludseligt, som hun er dukket op, men Kåre er ikke villig til at lade
hende slippe fra sig. Den danske forfatter Bent Haller (f. 1946) er

oprindeligt uddannet som maler og grafiker fra Det jyske
Kunstakademi, men har desuden skabt sig en spændende karriere
som forfatter. Bent Haller debuterede som forfatter, da han i 1972
vandt forlaget Borgens konkurrence for den bedste samfundskritiske

ungdomsroman med romanen "Katamaranen". Bent Hallers
forfatterskab favner bredt og rummer både børnebøger,

ungdomsromaner, digte og voksenbøger.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Sin egen herre&s=dkbooks

