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Man ved så lidt Inger Bentzon Hent PDF Ilse er kun halvandet år gammel, da hun brænder sig på den
skoldhede kakkelovn, så halvdelen af hendes ansigt bliver vansiret for bestandigt. Faktisk er det ikke kun

ansigtet, det går ud over – Ilse forstår, at brandsåret går helt ind i sjælen, for hver gang nogen ser medlidende
på hende, hver gang hendes kønne søskende nævner, at det ser ækelt ud, hver gang folk får øje på det og

straks trækker sig tilbage, så brænder det sig længere ind i den lille pige. Men de mange oplevelser gør hende
ikke bare ked af det; de gør hende også stærkere!

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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