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Olympisk kandidat Bent Faurby Hent PDF I fire år har Gert trænet op til De Olympiske Lege i Los Angeles.
Det har kostet blod, sved og tårer, og ikke mindst en masse tid for ham selv, hans bedste ven Allan og

træneren Carsten. Men selv om Gert er glad for omgivelsernes støtte, er han også begyndt at mærke et stort
forventningspres. Han har forsømt skolen en hel del i tidens løb, og kærester har der heller ikke været mange
af. Efterhånden som udtaget til OL nærmer sig, begynder Gert at tvivle på, om han overhovedet har lyst

længere. Men kan man være bekendt at stoppe op så tæt på målstregen?

Bent Faurby (f. 1938) er en dansk fag- og børnebogsforfatter og folkeskolelærer. Han voksede op i en
lærerfamilie i Kolding og følte det derfor naturligt selv at gå lærervejen. Han blev uddannet i 1960 og flyttede
få år efter til Grønland, hvor han underviste i Upernavik i Nordvestgrønland. Mødet med det smukke land og
den barske natur inspirerede Bent Faurby til at skrive to fagbøger om Grønland. Men også hans store interesse
for sport har sat sine spor i forfatterskabet, hvor flere af bøgerne kredser om sport, spænding og konkurrence
og de følelser, det vækker i børn og unge. Bent Faurby har i tidens løb udgivet mere end 70 bøger, hvoraf en

del er letlæsningsbøger for børn.

Bent Faurby debuterede i 1977 og er især kendt for sin bogserie om drengen Tom og hans mange
hverdagseventyr.
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