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Vibeke Inger Bentzon Hent PDF Der bliver stirret ikke så lidt, da Komtesse Vibeke Trolle bliver præsenteret
som den nye elev i 1. g. Og det er ikke kun den unge piges titel, der gør indtryk på de andre piger. Hun er
også usædvanligt smuk og elegant klædt. Mens resten af klassen har travlt med at stirre med åben mund på
Komtessen, rykker Andrea Smith til side, så der kan være plads til Vibeke på bænken og skubber sin bog hen
til hende. Sådan begynder et dejligt venskab mellem to piger af vidt forskellig stand, men samme blide sind.
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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