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Ole Aleksander får en kammerat Anne-Cath. Vestly Hent PDF Ole Aleksander bor i et højhus med sine

forældre og Puf, deres lille puddelhund. Han har masser af fantasi og i denne bog kan du både høre om hans
nye ven, en juleaften og en masse andet sjov. Den folkekære norske forfatterinde Anne-Cath Vestly

debuterede i 1950'erne med bøgerne om storbybarnet Ole Aleksander. Miljøet var meget usædvenligt for
børnebøger i den periode, der mest skildrede kernefamilier udenfor byen. Historierne handler om fire-årige
Ole Aleksander, der bor med sine forældre og senere sin lillesøster. Her han han en masse venner, som han
finder sjove og fantasifulde lege med. Anne-Cath Vestly (1920-2008) var en norsk skuespillerinde og

børnebogsforfatter. Gennem sit liv skrev hun en række serier for børn, og hun er særligt kendt for sin evne at
formidle komplicerede emner i børnehøjde. Flere af hendes bøger er blevet filmatiseret og hun er oversat til

mere end 16 sprog.

 

Ole Aleksander bor i et højhus med sine forældre og Puf, deres lille
puddelhund. Han har masser af fantasi og i denne bog kan du både
høre om hans nye ven, en juleaften og en masse andet sjov. Den
folkekære norske forfatterinde Anne-Cath Vestly debuterede i

1950'erne med bøgerne om storbybarnet Ole Aleksander. Miljøet var
meget usædvenligt for børnebøger i den periode, der mest skildrede
kernefamilier udenfor byen. Historierne handler om fire-årige Ole
Aleksander, der bor med sine forældre og senere sin lillesøster. Her
han han en masse venner, som han finder sjove og fantasifulde lege
med. Anne-Cath Vestly (1920-2008) var en norsk skuespillerinde og
børnebogsforfatter. Gennem sit liv skrev hun en række serier for

børn, og hun er særligt kendt for sin evne at formidle komplicerede
emner i børnehøjde. Flere af hendes bøger er blevet filmatiseret og

hun er oversat til mere end 16 sprog.
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