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Hjertesår Hans Hansen Hent PDF En kontaktannonce i avisen: "Moden pige (32) søger kontakt med

ung/ensom/poetisk fyr". 20-årige Erik læser den og forestiller sig straks et eventyr. Han skriver til hende og så
begynder en hektisk kærlighedsaffære! "Det hele var jo vanvid ... Erik Svendsen, 20 år, næsten færdig med
sin uddannelse i banken - ganske almindelig, ret genert ung mand, som på ingen måde lignede eller følte sig

som en tv-figur. Alt sammen blot fordi han havde truffet Helen på 32!" 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" (1978) som blev en af sin tids

mest populær ungdomsfilm.
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