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Femten år Inger Bentzon Hent PDF Anders er så træt af sin far, som evigt og altid er på jagt efter alle andre
kvinder end sin kone. Ja, han forsøger ikke engang at skjule det, og Anders er sikker på, at alle i byen kender
til farens affærer. Clara har det anderledes let derhjemme; hendes forældre er begge succesrige, og de er endnu
hengivne over for hinanden. Så er der Else, der er forfærdeligt forelsket i Anders, som ikke lægger mærke til
hende – det gør Jens derimod, men ham er Else bestemt ikke interesseret i. De fire unge går i samme klasse,
og da læseferien nærmer sig, aftaler de at læse sammen. Men der kommer også til at ske meget andet i den
lille gruppe i løbet af sommeren! Den danske forfatter Inger Bentzon (1886-1971) står bag en lang række
børne- og ungdomsbøger. Inger Bentzons bøger præsenterer os for børn og unge i alle aldre, rige såvel som
fattige, landsbyboere såvel som byboere. Hendes historier er ikke bare underholdende og alsidige, men de
giver også et spændende indblik i livet i Danmark i første halvdel af 1900-tallet og årene lige efter 2.

verdenskrig.

 

Anders er så træt af sin far, som evigt og altid er på jagt efter alle
andre kvinder end sin kone. Ja, han forsøger ikke engang at skjule
det, og Anders er sikker på, at alle i byen kender til farens affærer.
Clara har det anderledes let derhjemme; hendes forældre er begge
succesrige, og de er endnu hengivne over for hinanden. Så er der

Else, der er forfærdeligt forelsket i Anders, som ikke lægger mærke
til hende – det gør Jens derimod, men ham er Else bestemt ikke
interesseret i. De fire unge går i samme klasse, og da læseferien

nærmer sig, aftaler de at læse sammen. Men der kommer også til at
ske meget andet i den lille gruppe i løbet af sommeren! Den danske
forfatter Inger Bentzon (1886-1971) står bag en lang række børne-
og ungdomsbøger. Inger Bentzons bøger præsenterer os for børn og
unge i alle aldre, rige såvel som fattige, landsbyboere såvel som
byboere. Hendes historier er ikke bare underholdende og alsidige,
men de giver også et spændende indblik i livet i Danmark i første



halvdel af 1900-tallet og årene lige efter 2. verdenskrig.
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