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Månen over Bella Bio Bjarne Reuter Hent PDF """Min mormor siger, at man får gule øjne af at se på efteråret
og slør i blikket af at savne og fregner af at le. Til gengæld påstår min mor, at man aldrig bliver stor og stærk,
hvis man ikke spiser sine havregryn."" - Bogen foregår i slutningen af 50'erne og knytter sig til romanerne

Zappa, Når snerlen blomstrer og Vi der valgte mælkevejen. Som i de andre bøger er det Bjørn, der er den helt
centrale hovedperson, og vi følger ham fra han er 6 år og endnu ikke begyndt i skolen, til han går i 6. klasse.

""Så mesterligt, så rørende og tragikomisk sandt ... den verden skildrer Reuter som ingen anden herhjemme.""
- Jens Andersen, Politiken.

""Månen over Bella Bio er noget af det smukkeste, Reuter har skrevet."" - Steffen Larsen, Aktuelt.

""Bogen har hele eventyrets usvækkede glans ... det er med Bjarne Reuters bøger som med H. C. Andersens
eventyr."" - Preben Meulengracht, Jyllands-Posten."
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