
Johns Åbenbaring & De efterlevende
Hent bøger PDF

Bo hr. Hansen

Johns Åbenbaring & De efterlevende Bo hr. Hansen Hent PDF Bo hr. Hansens to skuespil "Johns åbenbaring"
og "De efterlevende" handler på hver sin måde om familie på godt, men mest på ondt. I den første af de to
komedier, "Johns åbenbaring", møder vi en familie, der tvinger sig selv til at mødes, som normerne siger, en
familie skal, men i virkeligheden er dybt uinteresserede i hinanden. I "De efterlevende" stifter vi bekendtskab

med tre søstre, der har indgået en særlig troskabspagt, der truer med at få farlige følger.

Bo Hr. Hansen (f. Bo Erhard Hansen, 1961) er en dansk forfatter, digter og manuskriptforfatter. Inden for
filmens verden har han blandt andet gjort sig bemærket ved at skrive manuskriptet til filmen "Kunsten at

græde i kor", som han modtog Nordisk Råds Filmpris for i 2007. Han har desuden skrevet manuskripter til tv-
julekalenderne "Jesus & Josefine" og "Mikkel og Guldkortet".
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