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Jasper, hankatten og det skaldede genfærd Bent Rasmussen Hent PDF "Jasper gemmer sig i klyngen under
kastanjetræet, men lidt efter lidt puffer de ham frem i forreste række. Spytter ham ud som en kirsebærsten.

Han lusker over til far, der står ved trappen og tørrer sved og støv væk fra panden. Jasper borer sit hoved ind i
hans snavsede trøje, og far stryger ham hen over håret. Omme i haven og lysthuset leger de små, mens frøken

Laursen står og lurer ved gavlen, så hun kan følge udviklingen."

Jasper har ikke altid lige let ved at skelne virkelighed fra fantasi og det gode fra det onde. Er hans lærer for
eksempel en engel? Og er præstens søn Mourids noget, som Fanden har skabt? Da han møder katten Prust og

de skaldede genfærd Innocens, bliver Jasper endnu mere forvirret...

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.

 

"Jasper gemmer sig i klyngen under kastanjetræet, men lidt efter lidt
puffer de ham frem i forreste række. Spytter ham ud som en

kirsebærsten. Han lusker over til far, der står ved trappen og tørrer
sved og støv væk fra panden. Jasper borer sit hoved ind i hans

snavsede trøje, og far stryger ham hen over håret. Omme i haven og
lysthuset leger de små, mens frøken Laursen står og lurer ved gavlen,

så hun kan følge udviklingen."

Jasper har ikke altid lige let ved at skelne virkelighed fra fantasi og
det gode fra det onde. Er hans lærer for eksempel en engel? Og er
præstens søn Mourids noget, som Fanden har skabt? Da han møder
katten Prust og de skaldede genfærd Innocens, bliver Jasper endnu

mere forvirret...

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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