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Min søsters børn John Habberton Hent PDF Harry Burton er salgschef i et manufakturfirma. Han er 28 år,
single og har ingen børn. Det har hans søster til gengæld, og da hun og hendes mand får mulighed for at
komme væk fjorten dage, træder Harry til for at passe deres to børn. Godt nok ved Harry ikke det store om

børn, men hvor slemme kan de være? Det skal Harry hurtigt få svar på, da han møder de to unger og
spilopperne og narrestregerne hurtigt tager fart – og det bliver kun værre, da en smuk kvinde pludselig gør sin

entre og fejer gulvtæppet væk under Harry.

John Habberton (1842-1921) var en amerikansk forfatter og journalist. Han tilbragte 20 år som litteratur- og
teaterkritiker for New York Herald, men skrev også adskillige bøger. Blandt andet er han forfatter til den
populære komedie "Helen’s Babie" (1876), der i Danmark er bedre kendt under den folkekære titel "Min

søsters børn", som er blevet filmatiseret adskillige gange – også i flere dansksprogede versioner.

 

Harry Burton er salgschef i et manufakturfirma. Han er 28 år, single
og har ingen børn. Det har hans søster til gengæld, og da hun og
hendes mand får mulighed for at komme væk fjorten dage, træder
Harry til for at passe deres to børn. Godt nok ved Harry ikke det
store om børn, men hvor slemme kan de være? Det skal Harry
hurtigt få svar på, da han møder de to unger og spilopperne og
narrestregerne hurtigt tager fart – og det bliver kun værre, da en

smuk kvinde pludselig gør sin entre og fejer gulvtæppet væk under
Harry.

John Habberton (1842-1921) var en amerikansk forfatter og
journalist. Han tilbragte 20 år som litteratur- og teaterkritiker for
New York Herald, men skrev også adskillige bøger. Blandt andet er
han forfatter til den populære komedie "Helen’s Babie" (1876), der i
Danmark er bedre kendt under den folkekære titel "Min søsters
børn", som er blevet filmatiseret adskillige gange – også i flere

dansksprogede versioner.
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