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Kjeld. En uge af en københavnerdrengs liv Inger Bentzon Hent PDF Efter Kjelds mor har været indlagt på
sygehuset i lang tid, er hun blevet sendt ud på landet for at komme sig. Det betyder, at Kjeld skal være alene i
København sammen med sin far, og det bryder han sig ikke om. Det er tomt og kedeligt uden hans mor, ikke
mindst fordi far bruger mere og mere tid sammen med murer Madsen, som mor aldrig har kunnet lide ... I
Inger Bentzons bog følger vi en uge i Kjelds liv, som byder på både glæder og sorger og særligt savnet efter

hans mor.

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.

 

Efter Kjelds mor har været indlagt på sygehuset i lang tid, er hun
blevet sendt ud på landet for at komme sig. Det betyder, at Kjeld skal
være alene i København sammen med sin far, og det bryder han sig
ikke om. Det er tomt og kedeligt uden hans mor, ikke mindst fordi
far bruger mere og mere tid sammen med murer Madsen, som mor
aldrig har kunnet lide ... I Inger Bentzons bog følger vi en uge i
Kjelds liv, som byder på både glæder og sorger og særligt savnet

efter hans mor.

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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