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Julle og dukke Anna Mary Temte Hent PDF Kender du Julie Alfrida Hellevad? Nå – nej – det er der nu heller
ikke mange, der gør – bortset fra mor og hendes søstre naturligvis. Kender du Julle? Der er der mange, der
gør. For hun bor i et stort hus med lange, lange gange. På begge sider af gangene er der døre. Bag hver dør
ligger et lille værelse, bag det igen et lille kammer og bag kammeret et lille bitte køkken. Det ville være en
god lejlighed for en – eller to, men der bor aldrig mindre end tre, og bag Julles dør bor der fem: mor, Agnete,
Louise, Julle og Dete. Og Anna! siger Julle og ser bestemt ud. Anna er Julles dukke. Den er ikke meget at se
på, men Julle elsker den og briger den med alle vegne. Så hvis du kender Julle, kender du også Anna. Og om
de to handler historierne i denne bog. Mary Temte er en dansk forfatter, der har skrevet en række børnebøger.

Blandt hendes mest kendte er de to bøger om Julie og hendes dukke Anna.
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hver dør ligger et lille værelse, bag det igen et lille kammer og bag
kammeret et lille bitte køkken. Det ville være en god lejlighed for en
– eller to, men der bor aldrig mindre end tre, og bag Julles dør bor
der fem: mor, Agnete, Louise, Julle og Dete. Og Anna! siger Julle og
ser bestemt ud. Anna er Julles dukke. Den er ikke meget at se på,

men Julle elsker den og briger den med alle vegne. Så hvis du kender
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