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Børne- og ungdomslitteratur¤portrætter af 14 danske forfattere Bent Rasmussen Hent PDF Forlaget skriver:
Bent Rasmussen, redaktør af Skolebiblioteket, præsenterer 14 danske forfattere til børne- og ungdomsbøger -

og deres værker: Sally Altschuler, Aage Brandt, Cecilie Eken, Hans Chr. Hansen, Nils Hartmann, Louis
Jensen, Søren Jessen, Anders Johansen, Lene Kaaberbøl, Jens Peder Larsen, Josefine Ottesen, Martin

Petersen, Glenn Ringtved og Kim Fupz Aakeson.

»Portrætterne fremstår levende og meget personlige med vægt på biografiske oplysninger, inspirationskilder
og motivationen til at skrive... Teksten er delt op i læsevenlige afsnit og overskrifter. Alt sammen skrevet i et
letflydende, levende sprog som appellerer til målgruppen. Bogen byder på spændende og vedkommende

møder med forskellige forfattere... Et fint bud til børn og unges opgaver, inspiration og lystlæsning fra ca. 11
år. Interesserede voksne kan sagtens læse med«.
- Vibeke Munch Kofoed, lektørudtalelse, DBC

»God idé at give eleverne denne bog i hånden... Materialets styrke er, at forfatterportrætterne er nøje
udvalgte... Meget relevante forfattere... Værkomtalen af forfatternes udgivelser giver eleverne et godt og
brugbart overblik over forfatterskabet og forfatternes intentioner med værket. Sproget i portrætbiografien
flyder let og er fint tilpasset målgruppen, som er elever på 12-17 år. Bent Rasmussens bog er alle tiders og

fortjener at være til rådighed for eleverne.«
- Sofia Esmann Busch, Folkeskolen

»Ikke en litteraturhistorie i gængs forstand med lister og analyser, men et forelsket kig ind i skribenters
værksteder og tanker. Det er en meget let anretning, som kun kan skærpe appetitten. Der er god brug for

sådanne bøger«.
- Steffen Larsen, BOGMARKEDET

»Med denne bog, som er en oplagt anskaffelse til skolebiblioteket, har dansklærerne fået et godt værktøj til
brug i undervisningen, og børn og unge fra 11 år og helt op til gymnasiealderen har fået en god hjælp til at få
kendskab til deres yndlingsforfattere og til at finde svar i deres søgen efter ´flere bøger af samme forfatter´.

Tak for´et, Bent!! Vi glæder os til bind 2!«
- Torben Ringbro, Børn & Bøger. Målgruppe: Fra 11 år
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