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Kirsten bliver voksen Inger Bentzon Hent PDF Kirsten bor på et dejligt gods sammen med sin familie. Hun er
det ældste barn, men selvom hun er charmerende og elsket, føler hun sig alligevel lidt udenfor. Hun er ikke
gammel nok til at føle sig helt hjemme i de voksnes selskab, og samtidig er hun heller ikke rigtig barn mere.
Hun længes efter, at der skal ske noget, og da hun hører, at der kommer en engelsk professor på besøg på

godset, har hun store forhåbninger til hans besøg … 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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