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Liselotte Hans Peterson Hent PDF Liselotte bor sammen med sin mor og lillesøster, Stumpen, i byen
Sunderup. Det er en hyggelig by, og der bor en masse børn. Men Liselotte er ikke helt som andre børn. Hun
har en dårlig fod, og hendes handicap kan nogle gange gøre det svært at lege med de andre børn. Derfor

bliver hun tit nervøs og trækker sig ind i sig selv.

Men det betyder ikke, at man ikke kan have det sjovt. Det ved Liselotte alt om.

Underholdende og finurlige historier om Liselotte, der har masser af fantasi og kommer ud for en masse sjove
eventyr.

Hans Peterson (f. 1922) er en svensk forfatter, som har skrevet over 180 bøger inden for forskellige genrer af
børne- og ungdomsbøger. Hans Peterson har vundet mange priser for sine bøger, som er blevet oversat til flere

forskellige sprog.

 

Liselotte bor sammen med sin mor og lillesøster, Stumpen, i byen
Sunderup. Det er en hyggelig by, og der bor en masse børn. Men
Liselotte er ikke helt som andre børn. Hun har en dårlig fod, og
hendes handicap kan nogle gange gøre det svært at lege med de

andre børn. Derfor bliver hun tit nervøs og trækker sig ind i sig selv.

Men det betyder ikke, at man ikke kan have det sjovt. Det ved
Liselotte alt om.

Underholdende og finurlige historier om Liselotte, der har masser af
fantasi og kommer ud for en masse sjove eventyr.

Hans Peterson (f. 1922) er en svensk forfatter, som har skrevet over
180 bøger inden for forskellige genrer af børne- og ungdomsbøger.
Hans Peterson har vundet mange priser for sine bøger, som er blevet

oversat til flere forskellige sprog.
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