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Kasper og Mozart J\u00f8rgen Munck Rasmussen Hent PDF Kasper er mongol, og da hans forældre skal

skilles, bliver han anbragt på børnehjemmet Blomstervænget. Her hjælper Kasper til i haven, og han lærer at
spille Mozart på klaveret. Og så forelsker han sig i øvrigt også i Anne Mette. Da hun en dag kommer på

hospitalet, bliver Kasper så ked af det, at han stikker af fra Blomstervænget... Jørgen Munck Rasmussen, født
1949, lærer og produktiv dansk forfatter til især historiske romaner. Hans store interesse er det antikke Rom
og middelalderen, og han har da også flere studieophold i Italien bag sig, men det nordiske islæt i romanerne

fornægter sig ikke. Han har skrevet drama, egnsspil, revykomedier og revysange – blandt andet til
Holbergteatret. Jørgen Munck Rasmussen er dybt engageret i samfundsdebatten og har forfattet en række
samfundskritiske indlæg i landets aviser, blandt andet "Børn er livets mening", "Den lille terrorist" og "Der

var så dejligt ude på landet."

 

Kasper er mongol, og da hans forældre skal skilles, bliver han
anbragt på børnehjemmet Blomstervænget. Her hjælper Kasper til i
haven, og han lærer at spille Mozart på klaveret. Og så forelsker han
sig i øvrigt også i Anne Mette. Da hun en dag kommer på hospitalet,
bliver Kasper så ked af det, at han stikker af fra Blomstervænget...
Jørgen Munck Rasmussen, født 1949, lærer og produktiv dansk
forfatter til især historiske romaner. Hans store interesse er det

antikke Rom og middelalderen, og han har da også flere
studieophold i Italien bag sig, men det nordiske islæt i romanerne
fornægter sig ikke. Han har skrevet drama, egnsspil, revykomedier
og revysange – blandt andet til Holbergteatret. Jørgen Munck

Rasmussen er dybt engageret i samfundsdebatten og har forfattet en
række samfundskritiske indlæg i landets aviser, blandt andet "Børn er
livets mening", "Den lille terrorist" og "Der var så dejligt ude på
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