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Malerens Helle Inger Bentzon Hent PDF 15-årige Helle nyder det hyggelige familieliv på "kunstnerkvisten".
Hendes far er kunstmaler, men er ikke rigtig slået igennem, og hendes mor arbejder på et laboratorium for at
forsørge dem. En dag bryder Helles illusion om sit perfekte liv sammen, da hendes forældre beslutter sig for
at gå fra hinanden. Helle kommer i pleje hos tante Mimi, som, selvom hun er god, som dagen er lang, er
temmelig gammeldags. Det bliver en hård periode for Helle, men det er også netop i denne brydningstid, at
hun oplever sin første forelskelse, rigtige venskaber, og hvordan det er at stå på egne ben.
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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