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Berra önskar sig en morfar - en som man kan älska, som bjuder på kaffe och som kan lära en vissla. Som tur är
vet hans vän Ulf ett ställe som är fullt av gamla gubbar. På ålderdomshemmet hittar de en ensam farbror som
heter Bertil och visst kan han tänka sig att vara morfar! Berra och Uffe får berätta vad man gör som morfar,
och Berras nya morfar försöker lära honom att vissla. Kan du vissla Johanna är en älskad klassiker! Varje jul
samlas familjer runt om i landet för att titta på filmatiseringen av den prisbelönta boken, med Per Oscarsson i
rollen som Berras nya morfar. Ulf Stark är en av Sveriges största barn- och ungdomsförfattare som 1984 slog
igenom med Dårfinkar och Dönickar. Kan du vissla Johanna kom ut för första gången 1992 då den
nominerades till Augustpriset och strax där efter filmatiserades. Flera av Ulf Starks böcker har illustrerats av
Anna Höglund och tillsammans har de tilldelats priser som Heffaklumpen och Deutscher Jugendliteraturpreis.
Kan du vissla Johanna är en fin berättelse om vänskap mellan generationer, kärlek, liv och död som aldrig
upphör att fängsla och som passar såväl unga som gamla läsare.
Berra önskar sig en morfar - en som man kan älska, som bjuder på kaffe och som kan lära en vissla. Invited
audience members will follow you as you navigate and present; People invited to a presentation do not need a
Prezi account; This link expires 10 minutes after. Play on Spotify Kan du vissla Johanna. Övriga
kommentarer: Förord Först av allt vill vi tacka vår handledare, Mathias Zannakis vid Förvaltningshögskolan i
Göteborg, för all inspiration och att du har.
jordan harding 29,062,298 views Berra är sju år och saknar morfar, det vill säga någon som äter grisfötter,
fiskar och trycker en slant i handen när man fyller år. Hans bästa kompis, Ulf. com. Som tur är vet hans vän

Ulf ett ställe som är fullt av. Kan du vissla Johanna 1/6 - Duration: 10:18.
Författare: Ulf … Se dina favoritprogram när du vill i SVT Play - fri television på nätet. Ulf has a
grandfather which he likes very much, h. Finns i lager. är en svensk kortfilm som ursprungligen visades i
SVT den 24 december 1994 [1] och bygger på en bok med samma namn skriven av Ulf Stark 1992. Riktiga
texten var: Kan du vissla, Johanna. 11-2-2013 · The good the bad and the ugly - The best theme tune ever Duration: 2:56. Vi har. Men när.

