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Et vanskeligt barn Inger Bentzon Hent PDF Lige så længe hun kan huske, har Else syntes, livet var hårdt og
svært. De andre piger holder hende udenfor og driller hende med ting, hun ikke kan gøre for, og hun kan ikke
lade være med at tage drillerierne nær. Som om det ikke var nok, så lader det til, at mor bedre kan lide Elses

storebror, Karsten, som altid er i godt humør og har så nemt ved alting.

"Et vanskeligt barn" fortæller om livet på landet i mellemkrigstidens Danmark, og hvor svært det er for et
barn, som føler sig forkert.

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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