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Lyd Hans Hansen Hent PDF Fortællingerne i Hans Hansens debut som forfatter kredser om de insisterende

lyde, som omfavner os og som vi ikke kan ryste af os. Fortællingerne handler om de liv, der udspiller sig med
lydtæppet som baggrund. Og så handler de om følelsen af at være afskåret fra omverdenen og de mennesker,
man holder af. Samlingen indeholder novellerne: "Lyden" "Badebroen" "Dans til fløjter" "De kommer til at
hjælpe mig" "Mellem to stationer" "Brevet" "Og udenfor går havemanden" "Løven åd græs" "Livets gode

pæretræ" "Skræmmeskud" "Stanken" Hans Hansen (f. 1939) er dansk forfatter og tidligere
børnefilmkonsulent ved Det danske Filminstitut. Han debuterede med en novellesamling for voksne i 1965,
og i 1975 udgav han sin første børnebog, krimien "Livsfarlige papirer". Siden er det blevet til over 50 børne-
og ungdomsbøger, deriblandt "Vil du se min smukke navle", som blev til en meget populær ungdomsfilm.
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