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Opdrag-Else Gry Kappel Jensen Hent PDF Hjemme hos Mikkel taler de meget om Opdrag-Else. Mest mor og
far. “Se nu alt det mudder!” siger mor. “Man skulle tro, du aldrig havde hørt om Opdrag-Else!” “Og se nu alt
det rod,” siger far. “Vi to skal vist have os en snak om Opdrag-Else.” Mikkel tænker tit på, hvem hende Else
mon er. En søndag morgen – da mor sidder med sin urtete og Mikkel har fået sin økologiske speltkiks uden
salt og sukker – banker det på. Ind træder en mærkelig dame. Hun er ret stor og ret beskidt og ret voldsom.
Det er Opdrag-Else, og hun er slet, slet ikke, som mor og far forestillede sig. Næ, faktisk lader det til, at

Opdrag-Else mener, at det er mor og far, der trænger til en opsang. Først skal de lære at spise sukkermadder,
og bagefter får de til opgave at dekorere den kedelige hvide stue med nyt farverigt tapet, kulørte lamper og
spirende karse i gulvtæppet. Lektionen byder også på cirkus-lege, lagkagekast og mudderbad ... Mikkel er
lige ved at få lidt ondt af mor og far. En morsom historie om et oprør mod alt for meget spelt, bo bedre-

indretning og god opdragelse. Med tekst af Gry Kappel Jensen og dynamiske, ekspressive illustrationer af Liv
Grud Vestbjerg.

 

Hjemme hos Mikkel taler de meget om Opdrag-Else. Mest mor og
far. “Se nu alt det mudder!” siger mor. “Man skulle tro, du aldrig

havde hørt om Opdrag-Else!” “Og se nu alt det rod,” siger far. “Vi to
skal vist have os en snak om Opdrag-Else.” Mikkel tænker tit på,

hvem hende Else mon er. En søndag morgen – da mor sidder med sin
urtete og Mikkel har fået sin økologiske speltkiks uden salt og sukker
– banker det på. Ind træder en mærkelig dame. Hun er ret stor og ret
beskidt og ret voldsom. Det er Opdrag-Else, og hun er slet, slet ikke,
som mor og far forestillede sig. Næ, faktisk lader det til, at Opdrag-
Else mener, at det er mor og far, der trænger til en opsang. Først skal

de lære at spise sukkermadder, og bagefter får de til opgave at
dekorere den kedelige hvide stue med nyt farverigt tapet, kulørte
lamper og spirende karse i gulvtæppet. Lektionen byder også på



cirkus-lege, lagkagekast og mudderbad ... Mikkel er lige ved at få
lidt ondt af mor og far. En morsom historie om et oprør mod alt for
meget spelt, bo bedre- indretning og god opdragelse. Med tekst af
Gry Kappel Jensen og dynamiske, ekspressive illustrationer af Liv

Grud Vestbjerg.
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