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Tryllerenen Gorm Rasmussen Hent PDF "SIRKIJE... råbte manden i døren. Det var samisk og betød 'vinden
er nordlig, sigtbarheden 150 meter, det sner lidt, og der sætter sig is under skiene.' Men det vidste Lynge
ikke." Lynge på 12 år er på flugt sammen med sin far og ganske uvidende om, at faderen har begået

bankrøveri grundet skilsmisse og en truet økonomi. De ender hos samerfolket i den nordsvenske lapmark,
men en dag forsvinder faren i en sneen, og Lynge drager selv ud i den bidende kulde for at finde ham.

Heldigvis er han ikke helt alene om at klare opgaven, han får nemlig hjælp af en magisk ren – en trylleren.
Gorm Rasmussen er dansk forfatter og journalist. Han blev født 4. november 1945 i Aalborg, tog

studentereksamen fra Aalborghus Statsgymnasium i 1965, læste derefter dansk ved Københavns Universitet,
og i 1970 blev han uddannet journalist. Rasmussen debuterede i Hvedekorn i 1969, men det var i 1972, han
udgav sin første bog – digtsamlingen "Marodøren". Rasmussen har primært fungeret som freelancejournalist,

men har også undervist på diverse højskoler og folkeuniversiteter og medvirket i kortfilm- og
dokumentarfilmprojekter.

 

"SIRKIJE... råbte manden i døren. Det var samisk og betød 'vinden
er nordlig, sigtbarheden 150 meter, det sner lidt, og der sætter sig is
under skiene.' Men det vidste Lynge ikke." Lynge på 12 år er på flugt
sammen med sin far og ganske uvidende om, at faderen har begået
bankrøveri grundet skilsmisse og en truet økonomi. De ender hos

samerfolket i den nordsvenske lapmark, men en dag forsvinder faren
i en sneen, og Lynge drager selv ud i den bidende kulde for at finde
ham. Heldigvis er han ikke helt alene om at klare opgaven, han får
nemlig hjælp af en magisk ren – en trylleren. Gorm Rasmussen er
dansk forfatter og journalist. Han blev født 4. november 1945 i
Aalborg, tog studentereksamen fra Aalborghus Statsgymnasium i
1965, læste derefter dansk ved Københavns Universitet, og i 1970
blev han uddannet journalist. Rasmussen debuterede i Hvedekorn i
1969, men det var i 1972, han udgav sin første bog – digtsamlingen

"Marodøren". Rasmussen har primært fungeret som



freelancejournalist, men har også undervist på diverse højskoler og
folkeuniversiteter og medvirket i kortfilm- og

dokumentarfilmprojekter.
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