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13-årige Bolette arbejder hver dag i marken sammen med sine forældre. Det er et hårdt liv, og begge hendes
forældre er nedslidte. Da en forfærdelig tragedie rammer familien, bliver Bolette sendt bort til Pigehjemmet
Hebron. Fru Bransholm, der leder hjemmet, er en hæslig tyran, der tvinger pigerne til at arbejde fra morgen til
aften og straffer dem grusomt for den mindste forseelse. Pigerne bliver slået med et ris, så de bløder, og selv
ikke de mindste slipper for afstraffelserne. Lille Monika dør, da fru Bransholm nægter at tilkalde lægen før det
er for sent. Kun tanken om, at hun kan vende tilbage til sin far, holder Bolettes mod oppe.I starten af
1900-tallet var livet brutalt for de danske arbejdere. Historien om Bolette og hendes oplevelser på
Pigehjemmet Hebron skildrer en tid, hvor børn ingen rettigheder havde, hvor børns liv ikke ikke blev vægtet
højt, men hvor socialisten Peter Sabroe kæmpede for børnenes ret.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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