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Veras drøm Inger Bentzon Hent PDF Der sker ikke meget spændende på den egn, hvor de to brødre Jens og
Lars bor. Derfor bliver de helt forbløffede, da de en dag ser en dreng komme ridende i galop på en hest, mens
han står på ét ben på ryggen af den! Det viser sig, at der er kommet et cirkus til byen med klovne, en jonglør,
jockey og hypnotisør og vigtigst af alle Primavera – eller Vera, som hun hedder i virkeligheden. Hun viser sig
at være mere magisk end nogen af de andre artister! 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.

 

Der sker ikke meget spændende på den egn, hvor de to brødre Jens
og Lars bor. Derfor bliver de helt forbløffede, da de en dag ser en
dreng komme ridende i galop på en hest, mens han står på ét ben på
ryggen af den! Det viser sig, at der er kommet et cirkus til byen med

klovne, en jonglør, jockey og hypnotisør og vigtigst af alle
Primavera – eller Vera, som hun hedder i virkeligheden. Hun viser
sig at være mere magisk end nogen af de andre artister! 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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