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Tut, Trine og Skidtmads Inger Bentzon Hent PDF Tut hedder egentlig slet ikke Tut. Men Anna Veronica er
bare sådan et højtideligt og langt navn for en seksårig pige, at det er nemmere bare at kalde hende Tut. Tut
har aldrig været ude at rejse, før mor og far en dag beslutter sig for, at det er på tide, at hun får set, hvordan
det er at bo på landet. Hun bliver sendt ud til tante Mia på landet. Her møder hun Trine og Skidtmads, som
hun får det rigtig sjovt med! 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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