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Zafir Hans Hansen Hent PDF Anna ville ønske hendes forældre ville lade hende ride på Zafir til det store
væddeløb. Men efter at den store, sorte hingst var involveret i ulykken, der dræbte Annas storesøster, tør

forældrene ikke give hende lov. Men så møder Anna Sharbat, som er hestehvisker, og hvis nogen kan hjælpe
hende, så må det være ham! I år 2003 blev Hans Hansens "Zafir" lavet til en spillefilm om heste, ridning og
venskab. Hans Hansen (f. 1939) er en dansk forfatter, som har tillige været Statens Børnefilmkonsulent ved
Det danske Filminstitut. Frem til 1985 har Hans Hansen arbejdet som fuldtidsforfatter. Han debuterede med
en novellesamling for voksne i 1965, og med tiden er det blevet til godt 40 bøger, mest for børn og unge –
bl.a. er Hansen forfatteren bag "Vil du se min smukke navle?". Derudover har Hans Hansen skrevet en række

noveller og mange manuskripter til spillefilm, teater, radio og TV.
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