
De Tuin van Doctor Dolittle
Hent bøger PDF

Hugh Lofting

De Tuin van Doctor Dolittle Hugh Lofting Hent PDF Doctor Dolittle leert gaandeweg steeds meer dieren
verstaan. In deel zeven van de Doctor Dolittleserie leert hij de taal van de insecten. Zo komt hij er achter dat
er in een ver land een insectensoort bestaat die enorm groot kan worden. Natuurlijk wil de dokter meteen op
reis om deze bijzondere diersoort te leren kennen. Maar voor hij zo ver komt, staat er al een reusachtig insect

bij hem op de stoep.

Hugh Lofting (1886-1947) was een Britse schrijver die vooral bekend werd met de kinderboekenreeks over
dokter John Dolittle, die met dieren kan praten. De reeks ontstond in de brieven die hij als frontsoldaat naar
zijn kinderen stuurde om hen af te leiden van de verschrikkingen van de oorlog. Naast de Dolittle-reeks
schreef Lofting diverse prentenboeken en poëziebundels voor kinderen. Hij schreef maar één werk voor

volwassenen: een gedicht over de zinloosheid van oorlog.
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