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Magnolia af Skagerrak Bent Haller Hent PDF En højtlæsningsbog der dufter af sol og sommer, klitroser og
saltvand. Ideel til en hyggestund mellem børn fra 5 år og deres forældre eller bedsteforældre. Bent Haller
fortæller her en magisk realistisk fortælling om en børneflok, der tilbringer et par ferieuger sammen med

deres bedsteforældre i sommerhus ved havet. Magnolia er den yngste i flokken, en sensitiv og viljestærk pige,
der en dag fanger en besynderlig fisk i vandkanten. Fisken fortæller sin gribende og underfundige historie,

der vidner om, at der er mere mellem himmel og hav, end de fleste voksne går rundt og tror.

Pressen skriver:

»… atter viser Bent Haller sit mesterskab i at skabe stemninger, antydninger og afkode den besynderlige
måde, som voksne omgås børn på […] Lea Letén er det helt rigtige valg som illustrator. Hendes bløde

akvareller rammer tonen af solflimrende tidløshed, og hun er god til at tegne dem, der bor i havets dyb. En
smuk bog.««

***** – Steffen Larsen, Politiken

»Bent Haller skriver i denne bog så man nærmest kan lugte havet og mærke den danske sommer og Lea
Letens fine illustrationer understreger og udvider historien. Personerne er troværdige og interessante og
historien er en oplevelse for både børn og voksne […] Virkelig fin bog, der er en fornøjelse at læse.«

–Pia Petersen, Lektør

»… Magnolia af Skagerrak [kan] med sindsro være en del af bagagen, når der pakkes til en uge i sommerhus
med et eller flere børn mellem fem og otte-ni år.«

**** – Karen Keinicke, Nordjyske Stiftstidende

»Bent Haller er en forfatter, der lader sproget sprælle og skriver historier, der kalder på samtaler om, hvad der
egentlig er på færde […] I Magnolia af Skagerrak er der sommermagi på den rigtig, rigtig hyggelige måde.«

– bogertilborn.dk
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