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Sinke Inger Bentzon Hent PDF Man kunne nemt tro, at Per var en sinke. Han er større og ældre end de andre
drenge i klassen, ja, det ser faktisk ud til, at han har alderen til at gå i gymnasiet, men når han knap nok kan

følge med i folkeskolen, kan det ikke komme på tale. Der er dog ét fag, Per er god til, og det er ikke
tilfældigt. Det er historie, og grunden til, at det går nemmere her, er, at det er i historie, han har gamle lektor
Bach. Han er sød og tålmodig med den store dreng, og måske er det ham, der kan hjælpe Per til at følge lidt
bedre med og slippe for at blive kaldt en sinke … 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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