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Vinrankernes hus Gerd Rindel Hent PDF Mendel er kun 12 år, da han kommer til København for at bo med
sine slægtninge, som skal sørge for, at han får en god uddannelse. Men det er ikke sådan lige at flytte sin

tilværelse, og Mendel er nervøs for, hvordan hans nye liv vil udarte sig ...

Gerd Rindel (f. 1941) er en dansk forfatter, der primært har skrevet romaner for børn og unge. Rindel
debuterede i 1981 med romanen "Øretævens vej", der er første af fire bind om børns liv i 1870‘ernes

Danmark. Rindel er kendt for ofte at hente sit materiale i historiske konflikter.

I 1984 modtog Gerd Rindel Kulturministeriets Børnebogspris for "Øretævens vej", "Slagsmål og silkebånd"
og "Brændevin og vokseværk".

Vinrankernes hus er navnet på en bogserie bestående af to bøger: "Vinrankernes hus" (1988) og "Ulvetænder"
(1989) af Gerd Rindel. Begge bøger, med hver deres hovedperson, tager udgangspunkt i jødiske familier i

København i slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet.
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