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Malle på toppen Bent Rasmussen Hent PDF "Far er næsten færdig med ukrudtet. Han er ved at rive og gøre
det hele så pænt, så pænt. Det varer lidt, inden han får øje på Malle, som kalder på ham hele vejen ind ad
indkørslen. – Jamen, dog, hvad er der sket? Far smider riven og kommer hende i møde. – Et rådyr, far, et

rådyr er blevet kørt over af toget, og... og... Benjamins mor siger, at det er levende og... og... og... - Hop ind i
bilen, siger far..." Malle elsker dyr og natur, og da hun finder sit yndlingsrådyr, Adelsmand, såret i skoven,
kører hun og far det straks til dyrlæge. Bare det lykkes at redde ham... Bent Rasmussen er født i Silkeborg i
1934 og har hovedsageligt skrevet romaner for børn og unge. Han har skrevet børne- og ungdomsbøger siden

1966, foruden teaterstykker og manuskripter til radio og TV. Bent Rasmussen har skrevet for flere
aldersgrupper, og det er blevet til så mange, at vi ikke kan omtale alle. F.eks. er bøgerne for begynderlæsere
ikke med. Sproglig fantasi har Bent Rasmussen selv til overflod. Han er noget af en ordkunstner og leverer
det ene rammende ordbillede efter det andet. Sprog, opbygning og indhold er en helhed, og han kan skabe en

stemning, så alle sanser tages i brug, og servere replikker, så det fyger om ørerne.

 

"Far er næsten færdig med ukrudtet. Han er ved at rive og gøre det
hele så pænt, så pænt. Det varer lidt, inden han får øje på Malle, som
kalder på ham hele vejen ind ad indkørslen. – Jamen, dog, hvad er
der sket? Far smider riven og kommer hende i møde. – Et rådyr, far,
et rådyr er blevet kørt over af toget, og... og... Benjamins mor siger,
at det er levende og... og... og... - Hop ind i bilen, siger far..." Malle
elsker dyr og natur, og da hun finder sit yndlingsrådyr, Adelsmand,
såret i skoven, kører hun og far det straks til dyrlæge. Bare det

lykkes at redde ham... Bent Rasmussen er født i Silkeborg i 1934 og
har hovedsageligt skrevet romaner for børn og unge. Han har skrevet

børne- og ungdomsbøger siden 1966, foruden teaterstykker og
manuskripter til radio og TV. Bent Rasmussen har skrevet for flere
aldersgrupper, og det er blevet til så mange, at vi ikke kan omtale

alle. F.eks. er bøgerne for begynderlæsere ikke med. Sproglig fantasi
har Bent Rasmussen selv til overflod. Han er noget af en ordkunstner



og leverer det ene rammende ordbillede efter det andet. Sprog,
opbygning og indhold er en helhed, og han kan skabe en stemning,
så alle sanser tages i brug, og servere replikker, så det fyger om

ørerne.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Malle på toppen&s=dkbooks

