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Lille lord Fauntleroy Frances Hodgson Burnett Hent PDF Den 7-årige Cedric Errol lever i fattige kår sammen
med sin mor i New York, da en advokat fra England indfinder sig med en besked om, at Cedric er en lord
Fauntleroy og arving til et gods og store rigdomme. Cedric må derfor drage over Atlanten for at indtage sin
retmæssige plads i bedstefaderens hus. Hvad advokanten imidlertid ikke fortæller er, at bedstefaderen er en

gigtplaget, menneskehadende og nærig gammel mand. Værket er bearbejdet og tilrettet moderne retskrivning.
Frances Eliza Hodgson Burnett (1849–1924) var en engelsk-amerikansk forfatter. Hun voksede op i fattigdom
i Manchester og emigrerede i 1865 til Tennessee i USA. Da hun var 18 år gammel fik hun ansvaret for sine
fire yngre søskende, og for at forsørge dem begyndte hun at udgive historier. Burnett er bedst kendt for sine

børnebøger The Secret Garden, A Little Princess og Little Lord Fauntleroy.
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