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Bengtas tid Lotte Linck Hent PDF I "Bengtas tid" fortælles om tre kvinders forskellige liv.
Den aldrende Bengta er kunstner og insisterer på at blive boende i sit store hus helt alene, selvom familien

ville være mere trygge ved, at hun kom på plejehjem.
Den midaldrende Anne er Bengtas hjemmehjælper. Hun bor alene i en lejlighed i en betonblok, indtil den dag

hendes voksne alkoholiserede søn dukker op, kræver hjælp og husly og vender op og ned på Annes
tilværelse.

Ved at tilfælde kommer teenageren Daysi ind i Bengtas liv. Daysi har levet en småkriminel tilværelse, og
Bengta beslutter sig for at lade hende flytte ind hos sig.

Den danske forfatter Lotte Linck (f. 1940) bevæger sig i mange forskellige genrer og har udgivet bøger for
både børn og voksne. Linck fik sin litterære debut i 1984 med digtsamlingen "Vi kan roligt være bange" og
udgav samme år børnebogen "Det er bare Rita". Igennem sin lange forfatterkarriere har Linck blandt andet
udgivet novellesamlingen "To gange Hansen" (1955), den historiske roman "Tiden der revnede" (1997) og

den socialrealistiske roman "Krages skygge" (1999).
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