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Bittemi, Eja och Tommylutt Olga Wikström Hent PDF En dag får Bittemi och Tommylutt ett brev från deras
kompis Eja, som de var hos förra sommaren. Hon undrar om de vill komma till henne i Lövbacka i sommar. I
brevet berättar hon att skomakaren Ludde Läder och tant Mattis i gula stugan frågar efter barnen hela tiden.
Dessutom presenterar hon en ny kompis: Alfonzo, som har fyra ben men inte kan prata. Tänk vilka äventyr
det skulle kunna bli! Bittemi och Tommylutt bara måste komma den här sommaren också! Om de får för

mamma förstås ...

Olga Wikström (1905-1988) var en svensk barn- och ungdomsförfattare som var verksam främst under 1970-
och 1980-talet. Hennes böcker handlade oftast om utsatta barn och ungdomar med problem. Hennes största
framgångar kom med "Sverreböckerna" och hon vann Litteraturfrämjandets stipendium 1967 för sitt arbete

med barn- och ungdomslitteratur.

 

En dag får Bittemi och Tommylutt ett brev från deras kompis Eja,
som de var hos förra sommaren. Hon undrar om de vill komma till
henne i Lövbacka i sommar. I brevet berättar hon att skomakaren
Ludde Läder och tant Mattis i gula stugan frågar efter barnen hela
tiden. Dessutom presenterar hon en ny kompis: Alfonzo, som har

fyra ben men inte kan prata. Tänk vilka äventyr det skulle kunna bli!
Bittemi och Tommylutt bara måste komma den här sommaren också!

Om de får för mamma förstås ...

Olga Wikström (1905-1988) var en svensk barn- och
ungdomsförfattare som var verksam främst under 1970- och 1980-
talet. Hennes böcker handlade oftast om utsatta barn och ungdomar

med problem. Hennes största framgångar kom med
"Sverreböckerna" och hon vann Litteraturfrämjandets stipendium

1967 för sitt arbete med barn- och ungdomslitteratur.
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