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Ursula og den lille Kirrelit Inger Bentzon Hent PDF "Hun var sådan en lille bamse, da hun blev født, så
hendes far og mor lod hende døbe Ursula, det betyder den lille hunbjørn.

Og hendes mor fik en fin bjørn at stille på sit skrivebord, men til Ursula gav hun sig til at brodere et dejligt
vægtæppe til at sætte over den lille seng, et tæppe med alle mulige slags dyr og en stor strålende sol over røde

bygninger, hvor dyrene kunne gå ind og sove."

Ursula kommer ud for mange sjove ting i sin barndom. Hun møder alverdens dyr, både fuglen Kirrelit og
andre dyr, som man har set før, men også trolde, der bor ude i skoven!

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.

 

"Hun var sådan en lille bamse, da hun blev født, så hendes far og
mor lod hende døbe Ursula, det betyder den lille hunbjørn.

Og hendes mor fik en fin bjørn at stille på sit skrivebord, men til
Ursula gav hun sig til at brodere et dejligt vægtæppe til at sætte over
den lille seng, et tæppe med alle mulige slags dyr og en stor strålende

sol over røde bygninger, hvor dyrene kunne gå ind og sove."

Ursula kommer ud for mange sjove ting i sin barndom. Hun møder
alverdens dyr, både fuglen Kirrelit og andre dyr, som man har set før,

men også trolde, der bor ude i skoven!

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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