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Malle i skoven Bent Rasmussen Hent PDF Malle bor sammen med sin mor, der udlejer kanoer, og sin far, der
er skovløber. De bor sammen i en stor skov i nærheden af sø, mose og å. Malle har en god fantasi, og hun
kender alle mulige magiske væsener - blandt andet trolde og alfer. I "Malle i skoven" lærer Malle Klapper-
Karl at kende, hendes mor får stjålet en kano og hendes far kommer i livsfare, men får heldigvis uventet

hjælp. 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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