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Stefans rejse til en død mand Bent Rasmussen Hent PDF Stefans oldefar er lige død, og pludselig befinder
Stefan sig på en magisk rejse over floden Styx. Han er på vej til landet Havila, hvor han håber på at kunne
finde sin oldefar. Men er det mon drøm eller virkelighed? Det spiller ingen rolle for Stefan. Det vigtigste for
ham er at se sin oldefar en sidste gang, og i Havila lærer han at sige rigtigt farvel. Bent Rasmussen (f. 1934),
dansk forfatter. Rasmussen er primært kendt for sine børne- og ungdomsbøger. Han fik sin litterære debut i
1966 med bogen "Alt kan gro" og har siden udgivet over 40 bøger. I løbet af sin mangeårige forfatterkarriere
har Bent Rasmussen blandt andet vundet Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris (1978), Gyldendals
Boglegat for Børnebogsforfattere og -tegnere (1984), Kulturministeriets Børnebogspris (1988) og BMF‘s

Børnebogspris (1994).

 

Stefans oldefar er lige død, og pludselig befinder Stefan sig på en
magisk rejse over floden Styx. Han er på vej til landet Havila, hvor
han håber på at kunne finde sin oldefar. Men er det mon drøm eller
virkelighed? Det spiller ingen rolle for Stefan. Det vigtigste for ham
er at se sin oldefar en sidste gang, og i Havila lærer han at sige rigtigt
farvel. Bent Rasmussen (f. 1934), dansk forfatter. Rasmussen er

primært kendt for sine børne- og ungdomsbøger. Han fik sin litterære
debut i 1966 med bogen "Alt kan gro" og har siden udgivet over 40
bøger. I løbet af sin mangeårige forfatterkarriere har Bent Rasmussen
blandt andet vundet Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris
(1978), Gyldendals Boglegat for Børnebogsforfattere og -tegnere

(1984), Kulturministeriets Børnebogspris (1988) og BMF‘s
Børnebogspris (1994).
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