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Landskab med puma Bent Rasmussen Hent PDF " – Her ender alle veje, Maj, de brede som de smalle, de lige
som de skæve, sagde morfaderen, da de stod ved hegnet ud imod havet.

De blev der længere end vejret var til. Midt i måneskinnet, der løb videre som en bro ud over vandet.

– Jeg fryser, sagde hun, men han blev stående.

Og hun tænkte, at nu blev hun ramt af en alvorlig sygdom, der tog farven ud af kinderne ligesom på Rose-
Marie.

Okay, Rose-Marie var noget af det smukkeste, Maj havde set, men der var andre, der kunne føje til, at hun
med sin sygdom ikke kunne have langt igen."

Maj går i gymnasiet i en lille by ved Vesterhavet. Hendes liv er splittet mellem den strenge, missionske
farmor og den bløde, frisindede morfar. Blandt de andre personer, der beriger og komplicerer Majs liv finder
vi franske Marcel, der er lige så vidunderlig, som han er langsom med kærligheden, Yasmin, der forsøger at
integrere sig i det danske samfund på sin egen måde, og præstens smukke Rose-Marie, der er dødeligt syg.

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.

 

" – Her ender alle veje, Maj, de brede som de smalle, de lige som de
skæve, sagde morfaderen, da de stod ved hegnet ud imod havet.

De blev der længere end vejret var til. Midt i måneskinnet, der løb
videre som en bro ud over vandet.

– Jeg fryser, sagde hun, men han blev stående.

Og hun tænkte, at nu blev hun ramt af en alvorlig sygdom, der tog
farven ud af kinderne ligesom på Rose-Marie.

Okay, Rose-Marie var noget af det smukkeste, Maj havde set, men
der var andre, der kunne føje til, at hun med sin sygdom ikke kunne

have langt igen."

Maj går i gymnasiet i en lille by ved Vesterhavet. Hendes liv er
splittet mellem den strenge, missionske farmor og den bløde,



frisindede morfar. Blandt de andre personer, der beriger og
komplicerer Majs liv finder vi franske Marcel, der er lige så

vidunderlig, som han er langsom med kærligheden, Yasmin, der
forsøger at integrere sig i det danske samfund på sin egen måde, og

præstens smukke Rose-Marie, der er dødeligt syg.

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://bookboxx.in.net/blog.php?b=Landskab med puma&s=dkbooks

