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Lotten, Bitten og Lillebror Ellen Briks\u00f8-Damsholt Hent PDF Narrestreger og sjove påfund – børnelivet i
starten af det 20. århundrede er ligesom det moderne børneliv præget af børns skøre indfald. Men forskelligt
fra nu er indholdet af narrestregerne og måske også den udtalte grad af voksenfravær. Læs højt eller lad dit
barn læse selv om, hvordan livet tog sig ud i "gamle dage". "Lotten, Bitten og lillebror er en charmerende

fortælling fra svundne tider fuld af frækhed, kærlighed og leg. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og
retskrivning. Ellen Briksø-Damsholt (1885-1929), dansk forfatter til børnebøger. Især kendt for sine

pigebøger. Hun debuterede i 1909 med romanen "Ungdom" og skrev siden en række bøger for større børn set
fra børnehøjde. Altid med en snarrådig hovedperson, der ikke går af vejen for en oplevelse. Fortællingerne er

skrevet med lune og et charmerende glimt i øjet.
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