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Kanta Inger Bentzon Hent PDF Vita har været hos sin mormor og morfar på gården i en uge, mens mor har

været i byen med Vitas lillesøster. Hvad mor skulle derinde, og hvorfor Vita ikke skulle med, er den lille pige
ikke helt klar over. Da mor endelig kommer tilbage, har hun "tante Kathrine" med, som hun kalder hende,
men Vita vil af trods ikke kalde hende andet end Kanta. For hvem er Kanta egentlig? Og hvorfor er det så
vigtigt for mor, at Vita skal kunne lide hende? 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.

 

Vita har været hos sin mormor og morfar på gården i en uge, mens
mor har været i byen med Vitas lillesøster. Hvad mor skulle derinde,
og hvorfor Vita ikke skulle med, er den lille pige ikke helt klar over.
Da mor endelig kommer tilbage, har hun "tante Kathrine" med, som
hun kalder hende, men Vita vil af trods ikke kalde hende andet end
Kanta. For hvem er Kanta egentlig? Og hvorfor er det så vigtigt for
mor, at Vita skal kunne lide hende? 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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