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nemlig endelig fået hvalpe, og de skal have en af dem! Men da de kommer løbende for at få hvalpen, siger
proprietæren, at de bliver nødt til at vente nogle uger, før hvalpen kan tages fra moren. Børnene glæder sig
frygteligt meget, og det viser sig da også, at den nye hvalp kommer til at ændre deres liv på måder, de slet

ikke havde forestillet sig …

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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