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episke heltedigt "Gilgamesh" vendt pennen mod det gamle Mesopotamien. I landet mellem floderne Eufrat
og Tigris vokser den unge Gilgamesh op. Som enebarn af den gamle konge Lugalbanda og kongedatteren
Inanna er han idoliseret af både sin far og af folket, og det gør de gamle guder misundelige. Især guden Enil
er så forbitret over Gilgameshs popularitet, at han lokker den unge gudinde Aruru til at skabe et menneske ud
af vand, mudder og en magisk sten, der er stærkere end nogen mand og derfor kan slå Gilgamesh ihjel. Men
da Gilgamesh og Enkidu mødes i duel, viser det sig, at de er lige stærke, og de to bliver i stedet venner. I

raseri henvender Enil sig til overguden Ba-bel, der slår Enkidu ihjel. I stor sorg drager Gilgamesh derefter ud
på en farefuld færd for at finde kilden til evigt liv. Bent Haller (f. 1946) er en dansk forfatter og

billedkunstner. som debuterede i 1976 med romanen "Katamaranen", der handlede om en gruppe børns
opvækst i et socialt boligbyggeri. Selvom han har skrevet bøger for voksne, er han dog mest kendt for sin
børne- og ungdomsbøger som "Blåfolket" (1986), "Fuglekrigen i Kanøfleskoven" (1990), "Silke" (1991) og
"Kaskelotternes sang" (1983), der er hans til dato mest berømte bog. Haller har vundet flere priser for sine

romaner, deriblandt Kulturministeriets Børnebogspris i 1978 og Nordisk Børnebogspris i 2000.

 

Bent Haller har med sin omskrivning af det episke heltedigt
"Gilgamesh" vendt pennen mod det gamle Mesopotamien. I landet
mellem floderne Eufrat og Tigris vokser den unge Gilgamesh op.
Som enebarn af den gamle konge Lugalbanda og kongedatteren
Inanna er han idoliseret af både sin far og af folket, og det gør de
gamle guder misundelige. Især guden Enil er så forbitret over

Gilgameshs popularitet, at han lokker den unge gudinde Aruru til at
skabe et menneske ud af vand, mudder og en magisk sten, der er

stærkere end nogen mand og derfor kan slå Gilgamesh ihjel. Men da
Gilgamesh og Enkidu mødes i duel, viser det sig, at de er lige stærke,

og de to bliver i stedet venner. I raseri henvender Enil sig til
overguden Ba-bel, der slår Enkidu ihjel. I stor sorg drager Gilgamesh
derefter ud på en farefuld færd for at finde kilden til evigt liv. Bent



Haller (f. 1946) er en dansk forfatter og billedkunstner. som
debuterede i 1976 med romanen "Katamaranen", der handlede om en

gruppe børns opvækst i et socialt boligbyggeri. Selvom han har
skrevet bøger for voksne, er han dog mest kendt for sin børne- og

ungdomsbøger som "Blåfolket" (1986), "Fuglekrigen i
Kanøfleskoven" (1990), "Silke" (1991) og "Kaskelotternes sang"

(1983), der er hans til dato mest berømte bog. Haller har vundet flere
priser for sine romaner, deriblandt Kulturministeriets Børnebogspris i

1978 og Nordisk Børnebogspris i 2000.
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