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De nærmeste hundrede Bent Haller Hent PDF Forlaget skriver: Dannys enorme påtrængende familie har alle
sammen samme forventning til ham: Han skal bestå svendeprøven, så han kan blive elektriker på skibsværftet

i Frederikshavn. Problemet er bare, at Danny ikke kan – eller ikke vil – bestå svendeprøven, for han vil
nemlig hellere være kunstner. Den slags er totalt uhørt ikke bare i Dannys familie, men i hele det

arbejdermiljø, han sidder så fastgroet i. Og han bliver ikke mere populær, da han beslutter sig for at lade sit
hår gro ud ligesom The Beatles, der tager hele det satte og klasseopdelte danske samfund med storm – til

manges store forfærdelse!

"De nærmeste hundrede" er en morsom roman om et liv, der ikke altid er lige morsomt eller lige let. Den
maler et spændende billede af en håbefuld kunstner i et miljø, hvor alle bare håber, at han vil droppe sine

åndssvage drømme.

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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