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En grøn plet i himlen Bent Haller Hent PDF "Der var flere grunde til, at han var kommet hjem. Han ville
fortælle moderen hvor han havde været de sidste to dage, det skyldte han hende. Desuden manglede han
noget tøj, og han trængte til et bad. Postbuddet svingede sig i sadlen. Han havde været postbud så længe
David kunne huske. Han gik om bag hækken, selv om det ikke var noget særlig godt skjul, i marts måned.
Nå, tænkte han, jeg behøver ikke skjule mig. Uf, koldt og blæsende var det. Det dryppede fra de sorte nøgne
vintertræer." David og Victoria er ved at drukne i de voksnes verden, som de begge nødigt er trådt ind i. Det
er først, da de møder hinanden, at de ser et lysglimt i mørket. De elsker hinanden og beslutter sig for at flytte
sammen i en gammel silo. Det er koldt, men ikke så koldt som den verden de flygter fra. 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.

 

"Der var flere grunde til, at han var kommet hjem. Han ville fortælle
moderen hvor han havde været de sidste to dage, det skyldte han
hende. Desuden manglede han noget tøj, og han trængte til et bad.
Postbuddet svingede sig i sadlen. Han havde været postbud så længe
David kunne huske. Han gik om bag hækken, selv om det ikke var
noget særlig godt skjul, i marts måned. Nå, tænkte han, jeg behøver
ikke skjule mig. Uf, koldt og blæsende var det. Det dryppede fra de
sorte nøgne vintertræer." David og Victoria er ved at drukne i de
voksnes verden, som de begge nødigt er trådt ind i. Det er først, da

de møder hinanden, at de ser et lysglimt i mørket. De elsker
hinanden og beslutter sig for at flytte sammen i en gammel silo. Det

er koldt, men ikke så koldt som den verden de flygter fra. 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.
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