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Askepot Inger Bentzon Hent PDF Hanne har affundet sig med, at det kun er hendes to ældre søstre, der skal
klædes så fint på i 1700-talskjoler, have pudret hår og af sted til karnevallet. Hun er glad for at få lov at se

deres fine dragter, inden de tager hjemmefra, men hun ville dog ønske, at hun i det mindste kunne sidde uset i
en lille krog og betragte de mange fine kostumer danse omkring. Selvom hun ikke selv må danse med ...
Hanne føler sig lidt som en Askepot, og da søstrene er taget af sted, og Hannes gudmoder dukker op, håber
hun, at den bedste del af eventyret skal til at gå i opfyldelse … 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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