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Det grønne kammer Inger Bentzon Hent PDF Bea, Lis og Janne er så forskellige, som tre piger kan være. Bea
er en rigtig lille dame, Lis et håbløst dydsmønster, og Janne er en værre vildkat. Da de tre piger begynder på
kostskole sammen, bliver de placeret på samme værelse, og i begyndelsen kan de slet ikke forestille sig, at de
skal kunne holde hinanden ud dag og nat. Men lige så stille finder de måder at supplere hinanden på, og de
finder endda ting, de har til fælles ... Sammen kommer de tre piger ud for en masse spændende ting i løbet af

deres tid på kostskolen.

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.

 

Bea, Lis og Janne er så forskellige, som tre piger kan være. Bea er en
rigtig lille dame, Lis et håbløst dydsmønster, og Janne er en værre
vildkat. Da de tre piger begynder på kostskole sammen, bliver de
placeret på samme værelse, og i begyndelsen kan de slet ikke

forestille sig, at de skal kunne holde hinanden ud dag og nat. Men
lige så stille finder de måder at supplere hinanden på, og de finder
endda ting, de har til fælles ... Sammen kommer de tre piger ud for

en masse spændende ting i løbet af deres tid på kostskolen.

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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