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Farvel til Hellerup Nils Schou Schou Hent PDF Bodil, Morten og Fridolin har én ting til fælles: de har sat alt
ind på at blive skuespillere. De møder hinanden til en optagelsesprøve på en af landets teaterskoler, og efter

adskillige mislykkedes forsøg opnår de målet: at blive optaget på uddannelsen. Romanen "Farvel til
Hellerup" følger de tre venner på deres rejse ind i den hårde teaterverdenen i deres ultimative jagt efter at

udleve drømmen og stå på scenen!

Niels J.A. Schou (f. 1942) er en dansk forfatter, hvis litterære karriere spænder lige fra skuespil til
ungdomsromaner. Schou er især kendt for sine samfundskritiske romaner, hvor humoren samtidig er et af
Shous foretrukne stiltræk. Schou fik sin romandebut i 1968 med værket "Tapre Hans" og har efterfølgende
udgivet mere end 20 værker. Siden årtusindeskiftet har Schou primært udgivet børne- og ungdomsromaner
startende med bogen "Fucking forelsket" (2003). Niels J.A. Schou har flere gange modtaget støtte fra Statens

Kunstfond og modtog i 1995 Etatsråd Thomas Møllers Legat.
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