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Den vinter da far var i Sverige (2. del af serie) Hjørdis Varmer Hent PDF Bentes far er flygtet til Sverige, for
Gestapo er efter ham. Han har nemlig været med til at sabotere de tyske soldater i Danmark, og han er blevet
stukket af en kollaboratør. Hele vinteren igennem i 1945 må Bente og hendes mor sidde alene hjemme i

Danmark, og det er farligt, for de tyske soldater truer. Også Bentes bedste veninde Inger er ramt af krigen, for
Ingers storebror Kaj på 17 år er også blevet medlem af Modstandsbevægelsen, og politiet er på sporet af dem.
Juletiden er særlig hård, for Bentes mormor er meget syg, og de har næsten ingen mad. Bliver det nogensinde

forår igen, og kan Bentes far nogensinde komme hjem?

Hjørdis Varmer (f. 1936) er en dansk forfatter og foredragsholder, som debuterede i 1971 med børnebogen
"Per og Torben pjækker den". Hun har skrevet over 100 romaner, novellesamlinger og biografier med særligt
fokus på historiske børnebøger. Hjørdis Varmer vandt Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris i 1987,

Martin Andersen Nexø Legatet i 1997 og Lise Louise Laura Volst Pris i 2000.
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