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Hegnet Bent Haller Hent PDF En humoristisk fortælling om frihed og fangenskab, sjove dyr og venskaber på
tværs - og om at søge lykken på den anden side af hegnet. Velegnet til højtlæsning og illustreret i farver af

Rasmus Meisler.

Chimpansen Ooz er kommet fra Afrikas grønne skove til Zoo i Danmark, og en dag stikker han af fra sit
fangenskab.

Drengen Remus drømmer om at bo på den anden side af hegnet, og en dag stikker han af fra SFO’en for at
flytte ind i Zoo. Her møder mange forskellige dyr: en læsende løve, en operasyngende orangutang, pyntesyge

giraffer og mange flere.

I Zoo bliver Remus til Albino: den berømte hvide chimpanse, og han lærer en masse abetricks af den
bortløbne Ooz.

Pressen skriver:

»Denne gang har Bent Haller skrevet en historie, der handler om både omvendt evolution og politisk
korrekthed og samtidig er en frontberetning fra grænsehegnet, hvor alverdens skabninger presser på for at
komme indenfor. […] Sjældent har Haller været mere skarp og rund og direkte end i dette vidunderlige,

alvorlige, grinebidende eventyr om alting og hestehaler. Intet mindre.«

***** - Steffen Larsen, Politiken
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