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Bent Haller har skrevet en gribende, eventyrlig fortælling om kærlighed og hemmeligheder, magiske delfiner
og en hvid konkylie, der indeholder en vuggesang fra havets dyb. Arion og Carla vokser op uden at kende til
hinandens eksistens, den første på et slot, den anden i en cirkusvogn, og begge med en smuk sangstemme.
Deres fædre hader hinanden, men da den store sangkonkurrence i Citaaqua bliver annonceret, kan det ikke
undgås, at de to mødes - det kan hverken den strenge Baron Magnifico eller klovnen Zampano med den
utilregnelige skygge forhindre.
Mødet bliver skæbnesvangert for alle. Pressen skriver: »Bent Hallers nye roman er en følelsesmæssig rusketur
[…] Bent Haller skriver som en lille gud!« ***** – Steffen Larsen, Politiken »Det er for børn, de +11-årige,
og det er H.C. Andersen, Herodot, Shakespeare, brdr. Grimm, Fellini og mange andre samlet under én
helvedes herlig hallersk hat […] Bent Haller beviser endnu engang, at han er i sin helt egen liga, hvor han
både formår at skrive enkelt og sofistikeret, moderne og med passende patina, komisk og tragisk« ***** –
Merete Reinholdt, Berlingske »Jeg elskede den her bog. Jeg kommer til at læse den igen. Jeg kommer til at
tale om den […] Kort sagt: Vidunderlig […] Jeg lyver ikke når jeg siger at hvem som helst kommer til at sluge
fortællingen« 10/10 – Bookeater »En eventyrlig og speciel historie, som indeholder flere elementer fra Bent
Hallers store og varierede forfatterskab« – Elisabeth Bennetsen, Lektør »Den hvide konkylie er et eventyr af
den smukkeste slags. Et kærlighedseventyr, hvor magi, smertefulde hemmeligheder, en hvid konkylie og
musikkens vidunderlige mystik tager os med ind i den gribende fortælling om Arion og Carla.« – Lisa Gardum

Andersen, Weekendavisen
står i. Her har jeg lavet en hjælpe guide til alle niveau i spillet Gæt billedet. iPhone. Per og Annelise
Linnemann-Schmidt På Kongeligt. Programmet går ud på, at Jan Gintberg tager ud og besøger 'Danmarks
rendområder. Men hvis du vil se en liste med dekorationsnummer frem for billeder. Men hvis du vil se en
liste med dekorationsnummer frem for billeder. Skal du klikker billedet her til venstre. Konkylien kan findes
over hele verden ved kysterne og på større dybder. Gæt billedet er en populær App til f. find hjælp eller snyd
her. Palshus vase og fad fra 1950'erne. En konkylie er en skal, et sneglehus, men kan også være en flot større
musling. Palshus vase og fad fra 1950'erne. Gintberg på kanten er en dansk dokumentar serie af DR med Jan
Gintberg som vært. 000 af bøgerne er danske. Men hvis du vil se en liste med dekorationsnummer frem for
billeder. Gintberg på kanten er en dansk dokumentar serie af DR med Jan Gintberg som vært. Her kan du se
hvad blodtype 0 har godt af at spise og hvad der ikke bør spises til daglig. hvide Pillivuyt underkopper kun
brugt et par gange / se mål på billeder sælges samlet for 100 kr. dk finder De et stort udvalg af nye og brugte
figurer i alle størrelser og prisklasser fra Royal Copenhagen og Bing & Grøndahl, Muselmalet, Mågestel.

