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De Terugkomst van Doctor Dolittle Hugh Lofting Hent PDF In deel negen van de serie pakken we het verhaal
van de met dieren pratende dokter weer op waar het is opgehouden aan het eind van Doctor Dolittle op de
maan. Terwijl dokter Dolittle nog op de maan zit, wachten zijn vrienden op aarde in spanning af of hij veilig

terug zal keren. Ze zijn razend benieuwd naar alle spannende verhalen die hij te vertellen heeft.

Maar dokter Dolittle wil van die verhalen graag een boek maken, en hij komt maar niet aan schrijven toe. Ten
einde raad probeert hij zichzelf op te laten sluiten in de gevangenis, zodat hij eindelijk rustig kan werken.

Hugh Lofting (1886-1947) was een Britse schrijver die vooral bekend werd met de kinderboekenreeks over
dokter John Dolittle, die met dieren kan praten. De reeks ontstond in de brieven die hij als frontsoldaat naar
zijn kinderen stuurde om hen af te leiden van de verschrikkingen van de oorlog. Naast de Dolittle-reeks
schreef Lofting diverse prentenboeken en poëziebundels voor kinderen. Hij schreef maar één werk voor

volwassenen: een gedicht over de zinloosheid van oorlog.
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