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Tykke og hans søstre Ellen Duurloo Hent PDF Tykke kan slet ikke huske sin rigtige far. Efter faren døde,
overtog moren helt selv driften af det lille pensionat, som de før havde drevet sammen, og en dag flytter en
arkitekt ved navn Holger Kiel ind. Moren og den nye logerende bliver hurtigt glade for hinanden, men der et
problem. Selvom Holger er glad for børn, så gør de ham frygteligt nervøs. Mon Tykke og hans to søstre kan
afhjælpe nervøsiteten, så Holger og hans mor kan få hinanden, eller kommer Tykkes skarnsstreger til at gøre

situationen værre?

"Tykke og hans søstre" hører blandt Ellen Duurloos første romaner og blev hurtigt efterfulgt af "Lise og de to
små", som er en uafhængig fortsættelse af historien.

Ellen Duurloo (1888-1960) var en dansk forfatter og journalist, der var mester i at skildre de dårligst stilledes
vilkår på en realistisk og medfølende måde. Under pseudonymerne Grete Lund, Jan Peiter og Margrethe
Skovsted har hun skrevet adskillige ungdomsromaner, hvori hun tegner barske, men relevante billeder af

virkelighedens til tider grusomme verden.
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