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rummer også stor glæde i andre aspekter af livet, hvis man altså kommer godt fra start med læsningen.
"Barnet og bogen" er et forsøg på at afspejle en udvikling, der ad forskellige veje søger at fastholde og

udbygge barnets positive forhold til bøgerne. 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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