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Mange penge Inger Bentzon Hent PDF Niels og Ida Balk har tidligt mistet deres mor og lever i meget små kår
hos deres moster, fordi deres far, som opholder sig i Amerika, aldrig lader høre fra sig.

En dag vender faren pludselig hjem med lommer, der bugner af penge, og vender op og ned på hele deres
tilværelse. Han køber den nærliggende herregård og tager børnene ud af skolen for i stedet at indføre dem i

den adelige nabofamilie. Men det hele viser sig at være alt for godt til at være sandt …

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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