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Et hundeliv Lars-Henrik Olsen Hent PDF Hvis bare man var en hund!

Så behøvede man ikke gå i skole, og der var altid nogen, der kunne klø én bag øret.

Det kan være rigtig sjovt at have hund, men det er også et stort ansvar. Det finder Lene hurtigt ud af. Hendes
hund, Bimmer, tisser på gulvet, tigger ved bordet og bider mors tøfler i stykker. Men så en dag kommer

Bimmer ud til en ny familie, og pludselig er det, som om Bimmer bliver en helt anden hund.

Den danske forfatter Lars-Henrik Olsen (f. 1946) er oprindeligt uddannet cand.scient. i zoologi fra
Københavns Universitet, men har sideløbende arbejdet som forfatter. Han fik sin litterære debut i 1976 – det
samme år som han blev færdig med sin uddannelse – med bogen "Ulvene". Lars-Henrik Olsen har udover
forfattergerningen blandt andet arbejdet på Zoologisk Museum, været redaktør og arbejdet som freelancer

med naturfilm for DR. I 1999 valgt Olsen at droppe andre stillinger for at hellige sig jobbet som forfatter samt
sin foredragsvirksomhed.
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