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Bølle-Bob Gunnar Geertsen Hent PDF Den rigtige Bølle-Bob historie, skrevet af Gunnar Geertsen. Læs om

Bølle-Bob, Valde Underbid, Lisemette, Børsterne, Smukke Sally og alle de andre. Denne bog findes også som
lydbog. Andre historier om Bølle-Bob findes som læs-let (selvlæsning fra 8-11 år). Siden 1978 har Bølle-Bob
og universet omkring ham været kendt af ethvert barn i Danmark. Historien er skrevet af Gunnar Geertsen,
som også er ophavsmand til filmen, teaterstykket og sangene, som med et salg på over en halv million

eksemplarer må være danmarkshistoriens største børne-/ungdomssucces. Men først nu har han skrevet bogen,
som er gennemillustreret af hans kone, scenografen og tegneren Gitte Geertsen. Hovedhistorien er hentet fra

filmen, men bogen kommer bag om begivenhederne og viser nye sider af Bølle-Bob, den søde pige
Lisemette, den latterlige bande "Børsterne", Valde Underbid, Blom, Smukke Sally og alle de andre farverige

personer, der er elsket af ethvert barn.

 

Den rigtige Bølle-Bob historie, skrevet af Gunnar Geertsen. Læs om
Bølle-Bob, Valde Underbid, Lisemette, Børsterne, Smukke Sally og
alle de andre. Denne bog findes også som lydbog. Andre historier
om Bølle-Bob findes som læs-let (selvlæsning fra 8-11 år). Siden

1978 har Bølle-Bob og universet omkring ham været kendt af ethvert
barn i Danmark. Historien er skrevet af Gunnar Geertsen, som også
er ophavsmand til filmen, teaterstykket og sangene, som med et salg
på over en halv million eksemplarer må være danmarkshistoriens
største børne-/ungdomssucces. Men først nu har han skrevet bogen,
som er gennemillustreret af hans kone, scenografen og tegneren Gitte
Geertsen. Hovedhistorien er hentet fra filmen, men bogen kommer
bag om begivenhederne og viser nye sider af Bølle-Bob, den søde
pige Lisemette, den latterlige bande "Børsterne", Valde Underbid,
Blom, Smukke Sally og alle de andre farverige personer, der er



elsket af ethvert barn.
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