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Børnene i det rullende Sommerhus Estrid Ott Hent PDF Ville du gerne bestemme, hvor din familie skal på
ferie? I "Børnene i det rullende Sommerhus" får forfatterens børn selv lov til at bestemme, hvor de skal hen
på ferie, så længe det er i Jylland. Familien rejser fra Skagen til Tønder, fra Randers til Fanø og mange mange

flere steder. Spiser is, slikker sol og leger en hel masse.

"Børnene i det rullende Sommerhus" er 5. del i serien om de fire søskende Joan, Barbara, Betty og lille
Johnny og deres eventyr rundtom i verden.

Bogen indeholder ældre retstavning.

Estrid Ott (1900-1967) var en dansk forfatter og journalist, der blev kendt for sin store produktion af
børnebøger. Estrid Ott debuterede i 1923 i samarbejde med sin mor.

Estrid Ott blev uddannet journalist ved Vestjyllands Folkeblad, og fik senere ansættelse ved Berlingske
Tidendes udenrigsredaktion. Inspirationen fra Finland og andre nordlige egne er til at mærke i Estrid Otts

forfatterskab, hvor flere af bøgerne finder sted i Lapland, på Svalbard eller i Grønland.

Estrid Ott nåede at producere mange bøger, førend hun fik sit egentlig gennembrud med bogserien om Chico,
der er et portugisisk gadebarn. Første bind i serien "Chicos lange vandring" vandt Kulturministeriets

børnebogspris i 1958.

Estrid Ott har udgivet en række bøger under pseudonymet Magnus Moen.
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