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Lille lord Fauntleroy Frances Hodgson Burnett Hent PDF 7-årige Cedric Errol lever i fattige kår sammen med
sin moder i New York, da en advokat indfinder sig fra England med besked om, at han er lord Fauntleroy og
arving til et gods og store rigdomme dér, og han derfor skal drage over Atlanten for at indtage sin retmæssige
plads i bedstefaderens hus. Han fortæller imidlertid ikke, at bedstefaderen er en gigtplaget, menneskehadende

og gnierisk gammel mand.

Da Cedric i sin barnlige naivitet opfatter den gamle som det bedste menneske i verden, vinder han alligevel
lidt efter lidt indpas i hans hjerte, da der pludselig dukker en anden op, der mener at have krav på titlen og

arven.

Bogen skabte børnemode ved sin fremkomst ved sin beskrivelse og tegneren Reginald Birchs fremstilling af
den lille lords dragt, og klædte en generation af sagesløse drenge i fløjlsjakker og brede kniplingskraver.
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