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Lillefingers rejser til kolonien: En historie fra Østgrønland Estrid Ott Hent PDF Lillefinger og hendes familie
bor i Grønland på en lille boplads. Det er dejligt at tumle omkring i sneen om vinteren, og det er hyggeligt,
når man sner inde med familien. Men da foråret kommer, og det begynder at tø, tør fangerne ikke længere gå
ud på den tynde is for at fange mad; en af Lillefingers onkler faldt nemlig gennem isen og var nær ved at
drukne. Så nu er det tid til, at alle på bopladsen bryder op og rejser til kolonien, der, hvor danskerne bor.
Lillefinger glæder sig – hun har nemlig hørt mange spændende ting om danskerne og deres enorme skibe.
Estrid Ott (1900-1967) var en dansk forfatter og journalist, der blev særligt kendt for sin store produktion af
børnebøger. Estrid Ott debuterede i 1923. Det blev en noget anderledes debut, da bogen blev til i samarbejde
med moren Olga Ott. Estrid Ott nåede at skrive 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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