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Sabotage Bent Haller Hent PDF "Tanja var ubeslutsom. Hvad skulle hun gøre? Skulle hun bare gå ind og sige
det … nej, hun kunne ikke. Hun skulle have gjort det allerede den gang. Nu var det for sent. Selv om det
plagede hende ustandseligt kunne hun ikke … og hvorfor ikke? Var hun for stolt? Eller måske bange? Var
hun opdraget til aldrig at vise sine følelser, eller sin angst?" De fire klassekammerater Kenneth, Nikolaj,

Roald og Tanja har ikke tænkt sig at finde sig i, at deres lærer bare sådan bliver fyret. I stedet giver de sig til
at planlægge en række sabotageaktioner mod forskellige skoler som protest. 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.

 

"Tanja var ubeslutsom. Hvad skulle hun gøre? Skulle hun bare gå ind
og sige det … nej, hun kunne ikke. Hun skulle have gjort det allerede

den gang. Nu var det for sent. Selv om det plagede hende
ustandseligt kunne hun ikke … og hvorfor ikke? Var hun for stolt?
Eller måske bange? Var hun opdraget til aldrig at vise sine følelser,
eller sin angst?" De fire klassekammerater Kenneth, Nikolaj, Roald
og Tanja har ikke tænkt sig at finde sig i, at deres lærer bare sådan

bliver fyret. I stedet giver de sig til at planlægge en række
sabotageaktioner mod forskellige skoler som protest. 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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