
Penge lugter
Hent bøger PDF

Bent Rasmussen

Penge lugter Bent Rasmussen Hent PDF En dag finder Sofie 100 kr. på gaden. Der er ingen, der har set, hvem
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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.
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