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Det forår, da far kom hjem (3. del af serie) Hjørdis Varmer Hent PDF Krigen er slut, og Bentes far, der havde
skjult sig i Sverige, fordi han var modstandsmand, kommer endeligt hjem. Men det er ikke så nemt at lade
som om, krigen aldrig skete, og mor og far skændes meget. Mor er utilfreds med at være hjemmegående og
vil gerne arbejde ude, ligesom hun gjorde under krigen. De har også fået nogle nye naboer, for en jødisk

familie er flyttet ind i opgangen. Hanna er samme alder som Bente, og hun fortæller om, hvordan de flygtede
fra Gestapo til Sverige, og det går op for Bente, at der var nogle, der havde det endnu sværere under krigen

end hende selv.

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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