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Ole Aleksander hos tandlægen Anne-Cath. Vestly Hent PDF Ole Aleksander vil have mor med ud for at lege,
men i stedet giver hun ham en nøgle så kan frit kan gå ud og ind af lejligheden. I opgangen møder Ida, der

sidder og græder fordi hun har låst sig ude. Til hans forbavselse virker Ole Aleksanders nye nøgle ikke til alle
døre. De to beslutter sig for at lege alt muligt sjovt sammen og Ole Aleksander får en af Idas dukker. Senere
skal Ole Aleksander til tandlægen, men det svært at blive boret når det klør så forfærdeligt på næsen. 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 vil have mor med ud for at lege, men i stedet giver
hun ham en nøgle så kan frit kan gå ud og ind af lejligheden. I

opgangen møder Ida, der sidder og græder fordi hun har låst sig ude.
Til hans forbavselse virker Ole Aleksanders nye nøgle ikke til alle
døre. De to beslutter sig for at lege alt muligt sjovt sammen og Ole
Aleksander får en af Idas dukker. Senere skal Ole Aleksander til
tandlægen, men det svært at blive boret når det klør så forfærdeligt
på næsen. 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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