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Lenette får en storebror Birgit Pouplier Hent PDF Lenette har fået en ny far. Mor har nemlig giftet sig med far
Henrik, og Lenette og mor er flyttet ind på hans gård. Men selvom Lenette nu både har en far, en mor og en
hund, så er der alligevel noget, der mangler. Da hendes ven Aksels forældre beslutter sig for at flytte til Afrika
uden Aksel, ser Lenette en mulighed for et tilføje en storebror til familien. Mor siger nej, men måske kan far

Henrik overtales... Lenette-bøgerne er en del af en serie af småbørnsbøger, som både kan bruges til
højtlæsning og som øvebog til dem, der er ved at lære at læse. Bøgerne er sjove og spændende, men

indeholder ingen farlige eller foruroligende begivenheder, der kan skræmme de mindste. Alle bøgerne i serien
kan læses uafhængigt af hinanden. Birgit Pouplier (1925 - 2014) var en dansk forfatter og skuespiller. Hun
blev uddannet skuespiller fra Det kongelige teaters elevskole og fortsatte herefter på Odense teater og Det ny
teater. Hun rejste vidt omkring, bl.a. til England, Uganda og Californien. Birgit Pouplier udgav adskillige
bøger både børnebøger, novellesamlinger, voksenbøger og opsamlinger af hendes mange kroniker, som hun

skrev til blandt andet Berlingske.
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mindste. Alle bøgerne i serien kan læses uafhængigt af hinanden.
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