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Pigedrømme Inger Bentzon Hent PDF Laurine er kun 16 år, og alligevel har hun i mange år måttet bo væk fra
sin mor og søskende. Hendes tante Nora har været for syg til, at man turde lade hende være helt alene i det
store hus, og derfor har Laurine været i huset hos hende. Nu er tante Nora død, og Laurine vender tilbage til
sin familie og sine veninder i den lille ferieby. Det er tid til at se fremad og beslutte sig for, hvad hun vil have

ud af fremtiden.

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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