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Ta' hvad du vil ha' , Oliver! Bent Rasmussen Hent PDF 16-årige Oliver har en spændende sommerferie foran
sig. Han skal på interrail sammen med Tanya, men da han finder nogle af sin morfars gamle notesbøger fra

anden verdenskrig, bliver han opslugt af en verden, der trækker spor helt frem til nutiden.

Derfor ender Oliver i stedet med at rejse til en ø i Vadehavet, hvor han møder et voldsomt og anderledes miljø
– og pigen Elisabet, der måske slet ikke hører til sådan et sted.

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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