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Hjertet sidder til venstre Ole Hyltoft Hent PDF Niels er viceskoledirektør i en alder af blot 39 år. Han er
talentfuld, dygtig og i stand til at balancere forholdet mellem pædagogerne og den konservative skoledirektør
og borgmester. Men en dag bliver balancegangen nærmest umulig at opretholde, og karrieremageren Niels

står pludselig over for nogle valg, der kan afgøre både hans fremtid og hans identitet.

Den danske forfatter og samfundsdebattør Ole Hyltoft (f. 1935) er forfatter til omkring 25 værker. Hyltoft
udgav sin første bog "Tør du være fri?" i 1968 og debuterede som skønlitterær forfatter med den erotiske
krimiroman "Hvis lille pige er du?" i 1970. Siden har Ole Hyltoft udgivet både romaner, noveller, digte og

skrevet kronikker, artikler og anmeldelser for Berlingske, Politiken. Ud over sine skønlitterære udgivelser har
Ole Hyltoft i størstedelen af sit liv deltaget aktivt som samfundsdebattør. Han var i 49 år medlem af

Socialdemokratiet, indtil han i 2009 meldte sig ind i Dansk Folkeparti.
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