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Griseøjet Bent Haller Hent PDF Da tiårige Bjørn en dag er på udflugt med sin mor og far, forvilder han sig
væk og kravler ind i en gravhøj. Gravhøjen viser sig at være indgangen til en anden verden, og før Bjørn ved
af det, er han tilbage i stenalderen! Herfra bevæger han sig omkring i nordiske gudesagn og møder elverpiger
og trolde. Måske kan Bjørn på sin rejse også komme til at gense sin mormor? Hun er lige død, og Bjørn

savner hende utroligt meget. 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 tiårige Bjørn en dag er på udflugt med sin mor og far, forvilder
han sig væk og kravler ind i en gravhøj. Gravhøjen viser sig at være
indgangen til en anden verden, og før Bjørn ved af det, er han tilbage
i stenalderen! Herfra bevæger han sig omkring i nordiske gudesagn
og møder elverpiger og trolde. Måske kan Bjørn på sin rejse også
komme til at gense sin mormor? Hun er lige død, og Bjørn savner
hende utroligt meget. 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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