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Niende maj Inger Bentzon Hent PDF Ivar er en håbløs alkoholiker. Hans alkoholmisbrug går ikke kun ud

over ham selv, men hele hans familie. Hans kone forsøger ihærdigt at få enderne til at nå sammen, til trods for
at Ivar bruger forfærdeligt mange af husholdningspengene på alkohol. Det er hende, der må gå og rydde op
efter ham, når han er kommet snublende i seng midt om natten, så resten af lejerne i bygningen ikke bliver

generet af hans fuldskab. Den unge hustru håber, at han en dag vil holde op med sit drikkeri – hun håber på et
mirakel. 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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natten, så resten af lejerne i bygningen ikke bliver generet af hans
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drikkeri – hun håber på et mirakel. Den danske forfatter Inger
Bentzon (1886-1971) står bag en lang række børne- og
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