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Bitten Bertha Holst Hent PDF Bitten, der i virkeligheden hedder Charlotte Amalie, er forældreløs og bor hos
sin farfar, godsejer Juel. Godsejeren ved ikke, hvordan han skal tage sig af Bitten og beslutter derfor at sende

hende på et skoleophold uden for hjemmet.

Bitten kommer hjem igen, men det er ikke altid let at komme overens, når fortiden spøger. Og det ender med,
at Bitten bliver sendt til sin tante Cordelia, hvor farfaren håber, at hun vil passe sin skole og begynde at

opføre sig ordentligt. Men måske er det ikke lige det, som Bitten har brug for.

Her får du en fortælling om, hvordan en pige skal lære at begå sig i en verden, der aldrig er nogen, som har
lært hende noget om. For hvordan skal man håndtere tabet af forældre og tabet af gode venner? Og bliver

farfaren og Bitten nogensinde gode venner igen?
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